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((( كان النبي  إذا قام ِمن الليل افتتح صالته هبذا الدعاء كام يف صحيح مسلم من
حديث عائشة ريض اهلل عنها ،534/1( ،برقم.)770

املقدمـــة

ـقـدمـة
ا ُمل ِّ
ّ
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ،ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل
ِمن رشور أنفسنا ِ
َّ
مضل له ،و َمن
ومن سيئات أعاملناَ ،من هيده اهلل فال

ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،وأشهد

ّ
أن حممد ًا عبدُ ه ورسو ُله ،أ ّما بعدُ :
ِ
ِ
فقد ّ
مرحلة ما بعد سقوط الدّ ولة العثامنية،
اليقظة الدينية يف
ظهور
شكل
ُ
بارق َة ٍ
أمل لألمة املسلمة بعد مرورها بمرحلة اهلزيمة واالنكسار ،فربزت
ٍ
إسالمي؛ بأطروحات علمية ودعوية
توجه
ذات
مدارس فكري ٌة وعلمي ٌة ُ
ُ
ٍّ
مدارس حفظت لألمة املسلمة هويتَها ،يف ِّ
ظل
متعددة ،ت ََشك َّل ِمن خالهلا
ُ
تصاعد تيارات التّغريب واالنحراف الفكري.

التيار
وقد أصبحت هذه املدارس الفكرية والعلمية بمجموعها مت ّثل
َ
اإلسالمي العام ،وتُسهم يف تشكيل اخلطوط العريضة ملسريته املباركة ِمن

خالل أطروحات متعددة ،يف حماولة جا ّدة منها لتنشئة ٍ
جيل واعٍ ،وتربيته

هم هذا الدّ ين.
عىل األسس ّ
الشعية حلمل ّ
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أن االختالف سن ٌة ماضيةِ ،
ومع ّ
ومن لوازم الطبع البرشي وتكوينه

ونشأته ،لك ّن َمن يتأمل ساحة العمل اإلسالمي بأطيافها املتعددة جيد ّ
أن
ٍ
خالفات ما زالت تعصف هبذا الكيان ،وهتدّ د بتصدّ ع البنيان ،نتيجة
ثمة
التعدد والتنازع بني املدارس العلمية والفقهية والفكرية فيه ،مما حدا

بأهل العلم يف مراحل مبكرة أن ينهضوا لوضع معامل ،ورس ِم ضوابط
لالختالف ،ومتييز املقبول ِمن غريه ،ومنهجية التعامل مع املخالفني
والتعايش معهم ،والتعاون عىل حتقيق املصالح ،ودرء املفاسد عن األ ّمة،

ضمنوا كتبهم تلك املعامل ،بل وأفردوا هلا املصنفات العلمية التي
وقد ّ

شكلت بمجموعها روافد متكاملة ملنظومة وآداب اخلالف وضوابطه .
وبينام يعيش العامل حتوالت جذرية وإقليمية معارصةِ ،من خالل ظهور

التكتالت السياسية ،والتحالفات الدولية ،فال تزال األمة اإلسالمية
مأزومة برصاعاهتا الداخلية ،وهي دون التطلعات املرجوة منها للمرحلة

احلالية ،وكأهنا ما زالت تعيش ُبرهة الثامنينات املاضية!.

ّ
وإن جهود املصلحني يف مجع الكلمة ،واالتفاق عىل مرجعية موحدة
ٍ
متثاقلة،
بخطى
للعاملني يف حقل الثورة السورية املباركة ،ال تزال متيش
ً
رغم قسوة املشهد الدموي اليومي ،يف ظل تواطؤ عاملي ضدّ أهل السنة

واجلامعة ،وتداعي أمم الكفر والباطنية وأهل الغلو والنفاق عليهم،
فاحلالة الثورية ما زالت تشهد مزيد ًا ِمن االنقسامات الفصائلية،
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والتكتالت الضيقة ،فأضحت كاالجتاهات املتضادة ،والقوى املتصارعة،

ومل تشفع تلكم الدماء التي ُسكبت عىل ثرى بالد الشام ْ
أن يتجاوز القاد ُة
خالفاهتم ،بدالً ِمن حالة الترشذم والتنازع التي أفقدت اجلهاد الشامي

شباب قاوموا االستبداد الباطني ،وقدموا
كثري ًا من إنجازاته التي زرعها
ٌ
التضحيات تلو التضحيات.

يف ّ
متر فيه األمة اإلسالمية
ظل هذه املعطيات يف واقعنا املعارص والذي ُّ

بمفرتق طرق تارخيي ،ويف عرص التحالفات والتكتالت فإنه يتحتَّم عىل

قيادات األمة اإلسالمية السعي اجلاد واحلثيث إىل وحدة الصف ،ومجع
الكلمة حتت راية أهل السنة واجلامعة ،فهم املعنيون هبذا األمر قبل

غريهم؛ ملا هلم من األثر والقبول بني الناس.

ورغبة يف اإلسهام يف هذا املوضوع كان هذا الكتاب ،وقد كان االهتامم

متس احلاجة إليها يف اجلوانب العملية
والرتكيز فيه عىل القضايا التي ُّ
والرتبوية ،وقد ُض ّمن كثري ًا ِمن كالم أهل العلم وتأصيالهتم؛ تقرير ًا
للمراد ،وتقوي ًة للحجة ،و ُأردف بتباريح منهجية ،وإضاءات تربوية.

وقد جاء يف ثالثة فصول رئيسة ،حتتها عدد من املباحث واملسائل ،كام

ييل:

التفرق.
الفصل األول :تأمالت منهجية حول وحدة الصف ،وخطر ّ

الفصل الثاين :حماور علمية حول اخلالف.
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الفصل الثالث :قواعد منهجية يف التعاطي مع اخلالف ،واحتوائه.

وأخري ًا :أتوجه بالشكر لكل من راجع الكتاب ،وقرأه ،وأبدى عليه

ملحوظات أو مقرتحات وأخص منهم الشيخ د .عامر العيسى ،ود .عامد
الدين خيتي ،جزاهم اهلل خري ًا.

واهللَ أسأل أن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به ،إنه سميع

جميب.

عاصم احلايك

***
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تأمالت منهجية حول وحدة الصف
وخطر التف ّرق

الفصـل األول

ّ
حمكامت الوحيني
الشعية التي جاءت
ُ
إن ِمن أعظم املقاصد ّ
حتقيق االجتامع ،واحلذر ِمن التّفرق،
الصحية ببياهنا:
والن
َ
ُ
ّصوص ّ
ِ
والسنّة ّ
حتذر ِمن
ولذلك وردت الن
ّصوص ّ
ُ
الشعية الكثرية من الكتاب ّ

االختالف والتّنازع ،وتدعو إىل الوحدة واالئتالف ولزوم اجلامعة ،غري
ِ
ِ
اآليات التي ّ
ّ
أكثر عدد ًا ِمن اآليات التي جاءت
أن
حذرت من الفرقة ُ
احلث عىل لزوم اجلامعة؛ ّ
ّ
ّفرق
يف
ألن لزو َم اجلامعة هو األصل ،وأ ّما الت ُّ
ُ
والشأن الطارئ الذي جيب عىل األ ّمة أن
األمر احلادث،
والتّنازع فهو
ُ

وتتلمس احللول الرشعية للتخ ّلص منه.
تتجاوزه،
ّ

قال اهلل تعاىل :ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [آل عمران.]103 :

ِ
َ
وسنة
التمسك بكتابه
قال القرطبي رمحه اهلل« :فأوجب تعاىل علينا

نبيه والرجوع إليهام عند االختالف ،وأمرنا باالجتامع عىل االعتصام
بالكتاب والسنة اعتقاد ًا وعمالً ،وذلك سبب اتفاق الكلمة وانْتِظا ِم

الش ِ
َّ
تات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين ،والسالمة ِمن االختالف،
وأمر باالجتامع وهنى عن االفرتاق الذي حصل ألهل الكتا َب ْي»(((.

((( اجلامع ألحكام القران (.)164/4
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(إن اهللَ َ
يرض لكم ثالث ًا ،ويكر ُه لكم
وعن أيب هريرة  مرفوع ًاَّ :
ِ
ِ
ثالث ًاَ ،
بحبل
تعتصموا
فريض لكُم أن تعبدو ُه وال ترشكوا به شيئ ًا ،وأن
ِ
قيل َ
تفرقوا ،ويكر ُه لكمَ :
السؤال ،وإِضاع َة
وقال ،وكثر َة
اهللِ مجيع ًا وال ّ
ِ
املال)(((.

واالعتصام بحبل اهلل والتمسك به حقيقة رشعية ثابتة ،والعمل
به يتطلب التكامل والتالزم بني أعامل القلوب ِمن حمبة اهلل تعاىل،
واالخالص له ،واملواالة واملعادة فيه ،وتزكية النفس وحماسبتها ،وحمبة

املؤمنني ،وبني أعامل اجلوارح ،فهذه األعامل القلبية الباطنة تنعكس عىل
أعامل اجلوارح الظاهرة يف ارتباط واضح بني أعامل الباطن والظاهر.

وإنام و ّط ْأنا بذلك؛ ّ
ألن منهج االعتصام بالكتاب والسنة ليس جمر َد

كلامت تُقال باللسان ،وال ديباج ًة توضع يف طليعة بيانات االنشقاق عن

منهج رشعي متكامل
املكونات السنية املعتدلة للتحالف مع الغالة ،إنام هو ٌ
جيب أن هييمن عىل ميادين احلياة العلمية والعملية ِمن خالل املامرسات
الفعلية ،ال أن ُيتخذ -مصطلح ًا رشعي ًا(((-لتقويض الوحدة اإلسالمية

ضمن املكونات السنية املعتدلة؛ من خالل االنشقاقات والتحالفات
املشبوهة! إذ ّ
إن حقيقة االعتصام بوحي اهلل تعاىل« :هو حتكيمه دون آراء

((( أخرجه مسلم ( ،1340/3برقم .)1715
((( وهذا مسلك خطري؛ إذ فيه استهانة جلية بشعائر اهلل تعاىل وآياته.
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الرجال ومقاييسهم ،ومعقوالهتم ،وأذواقهم وكشوفاهتم ومواجيدهم،
ٌّ
منسل ِمن هذا االعتصام ،فالدي ُن ك ُّله يف االعتصام
فمن مل يكن كذلك فهو

به وبحبله ،عل ًام وعمالً ،وإخالص ًا واستعان ًة ،ومتابع ًة ،واستمرار ًا عىل

ذلك إىل يوم القيامة»(((.

فمن صدَ ق يف اعتصامه
وثمرة االعتصام بحبل اهلل واضح ُة املعاملَ ،

هوى م ّت َبع،
وآثر وحدة الصف ومجع الكلم عىل
ً
بحبل اهلل تعاىلَ ،

وشح أخالقي مطاع ،فسيظهر أثر ذلك يف طريقة استقامته وهديه
ٍّ
وسمته ،وهذه هي الثمرة اليانعة ِمن االعتصام الصحيح كام قال تعاىل:
ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [آل عمران.]101 :

وسنورد يف هذا الفصل جوانب تتعلق بوحدة الصف واجتامع

الكلمة ،والعقبات التي حتول دون ذلك ،وأثر التفرق والتنازع وخطره
عىل األمة من خالل ثالثة مباحث:

((( مدارج السالكني (.)303/3
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املبحث األول
مسارات منهجية يف توحيد الصفوف ومجع الكلمة
إن ِمن لوازم نجاح مسرية اهليئات والكيانات العلمية والسياسية ْ
ّ
أن تسري
ضمن ٍ
إطار واضح املعامل؛ لتتمكن ِمن حتقيق األهداف والرؤى والسياسات

التي رسمتها لنفسهاّ ،
وإن ِمن أبجديات نجاح التكتالت واهليئات ذات
الرؤية اجلامعية يف مسريهتا وهنضتها :احلفاظ عىل مكوهنا العام ِمن التفرق

والترشذم ،ووحدة املرجعية العلمية واإلدارية ،وهذا بطبيعة احلال ال يتأتّى

الصف ،ومجع الكلمة.
إال بتضافر جهود العاملني لضامن وحدة
ّ
ولتحقيق وحدة الصف املسلم واحلفاظ عىل كيانه ِمن التنازع
والتفرق البدّ ِمن الرتبية اجلادة عىل ثقافة الوحدة اإلسالمية ،ومفاهيم
اجتامع الكلمة ،وإدراك األصول الواحدة ،واملشرتكات الفكرية ،وكيفية
إبرازها وتعزيزها ،وطرق استثامرها إجيابي ًا ،ضمن ُأ ٍ
طر علمية وثقافية،
واملناداة بذلك يف املحافل اإلسالمية ،واملنتديات املدنية ،واملؤسسات

الرشعية ،واملحاضن الرتبوية؛ ّ
واألخوة
ألن بناء الوحدة اإلسالمية،
ّ
ٌ
ضامن لديمومتها ،ومحاي ٌة هلا ِمن
اإليامنية عىل أسس رشعية ثابتة املعامل
التصدع واالهنيارِ ّ ،
وأجل هذه األسس الرشعية ما ذكره اهلل
ولعل من أهم ّ
16

الفصـل األول

تعاىل يف كتابه العزيز :ﱡﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ

[األنعام.]153 :

قال ابن كثري رمحه اهلل« :قال عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله:

ﱡﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ ويف قوله:ﱡﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [الشورى ،]13 :ونحو هذا يف القرآن قال :أمر اهللُ املؤمنني

باجلامعة ،وهناهم عن االختالف والتفرقة ،وأخربهم أنه إنام هلك َمن
كان قبلهم ِ
بالـمراء واخلصومات يف دين اهلل»(((.

فأساس هذه الوحدة هو القدرة عىل إجياد املنهجية العلمية الصحيحة؛
ُ
والتي تتخذ ِمن رصاط اهلل املستقيم طريق ًا تستنري به يف درهبا ،حيمل رايتها

علام ُء ربانيون يقومون برتبية األجيال الناشئة واملسلمة عىل مفهوم (األمة

الواحدة) ضمن إطاره القرآين الواضح ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ [املؤمنون.]52 :

ٍ
ّ
مسارات
إن الرتبية اجلادة عىل مفهوم (األمة الواحدة) إنام يتأتى عرب
ٍ
مهها:
منهجية ،أ ُ

املســار األول :الرتبيــة عــى تعظيــم النصــوص الرشعيــة ،وجعــل

رشيعــة اهلل حاكمـ ًة يف مجيــع مســارات احليــاة ،امتثــاالً لقــول اهلل تعاىل:
((( تفسري ابن كثري «تفسري القران العظيم» (.)190/2
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﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎﱏ ﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﴾ [األحزاب.]36 :
جدير باملربني العناي ُة به؛ ليكون ِصامم
مسار منهجي تربوي
وهذا
ٌ
ٌ

األمان للحفاظ عىل البوصلة يف وجهتها الصحيحة نحو األمة املسلمة،
وليس باجتاه األُطر الضيقة.

املسار الثاين :وحدة املرجعية العلمية والدعوية ،وهذا يكون عرب السري
يف خطني متوازيني:

األول :تكوين مؤسسات علمية ودعوية تتبنى املنهج اإلسالمي

املعتدل ،لتطبيق مفهوم العمل اجلامعي يف احلياة الدعوية والعلمية،

وتشمل األطياف واملكونات ذات التوجه اإلسالمي املعتدل ،إ ْمعان ًا
ٍ
عمل مؤسيس
منها يف اجتامع الكلمة ،ووحدة الصف ،واالنضواء حتت
واضح اهليكلة واملعامل ،يمثل مصفوفة واحدة.

الثاين :التفاف األمة حول العلامء الربانيني ،وتربية األجيال عىل

إجالهلم ،ومعرفة قدرهم ،ورفع مكانتهم ،وإنزاهلم منزلتهم التي جعلها

اهلل هلم ،لتفويت الفرصة عىل أهل ِّ
الشقاق والنفاق ،واملرتبصني باألمة
ِمن الغالة وغريهم ،والذين ما برحوا يشككون يف القيادات والقدوات
الدينية إلسقاطها .

املسار الثالث :الرتبية العلمية ،والتنشئة العملية عىل تأصيل االنتامء لتيار
18
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أهل السنة واجلامعة((( ،بمفهومه العام الذي ورد عن السلف الصالح

-رضوان اهلل عليهم -كقول ابن عباس ريض اهلل عنهام يف تفسري قوله

تعاىل﴿ :ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ﴾

[آل عمران:

« ،]106فأ َّما الذين

ابيضت وجوههم ،فأهل السنة واجلامعة ،وأ َّما الذين اسودت وجوههم،
فأهل البدع والضاللة»(((.

َوورد عن عبد الرمحن بن مهدي قوله« :قد ُس ِئ َل مالك بن أنس عن

السنة ،وتال ﴿ :ﱪ ﱫ ﱬ
غري ُّ
السنة؟ قال :هي ما ال اسم له ُ

ﱶ﴾
ﱷ
ﱮ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱯ
ﱭ

[األنعام.(((]153 :

و«جاء رجل إىل مالك فقال :يا أبا عبد اهلل ،أسألك عن مسألة أجعلك

حج ًة فيام بيني وبني اهلل تعاىل ،قال مالك :ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل ،سل.
ّ

أهل السـنة؟ قالُ :
قالَ :من ُ
السـنّة الذين ليس هلم لقب ُيعرفون به،
أهل ّ
ال جهمي ،وال قدري ،وال رافيض»(((.

بعض األئمة عن السنة؟
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل« :وقد سئل ُ

(((
(((
(((
(((

وهي الرشحية املخاطبة هبذا الكتاب كام سبق بيانه يف املقدمة.
رشح أصول االعتقاد ،لاللكائي (.)54/1
االعتصام ،للشاطبي (.)77 /1
أخرجه ابن عبد الرب بإسناده يف االنتقاء ص ( ،)35وذكر نحوه القايض عياض يف

ترتيب املدارك (.)41/2
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أن َ
فقال :ما ال اسم له سوى السنة .يعنيّ :
أهل السنة ليس هلم اسم

ُينسبون إليه سواها»(((.

ّ
مهم
ولعل الرتكيز عىل النُّقوالت العلمية ،وإبراز األقوال املعتربة ٌّ
لتحقيق غرض التأصيل العلمي يف بيان املراد ِمن مصطلح (أهل السنة)

حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني،
يف هذا املقام حتديد ًا ،لينتفي عنه
ُ

وأن تستكمل هذه األطروحات طريقها يف الواقع الدعويُ ،لتفع راية

الوحدة اإلسالمية ،وتُرتجم إىل واقع ملموس يف احلياة العملية والعلمية،

فتُستبدل لغة الرتاشق بلغة احلوار ،ولغة التخوين بلغة اإلعذار ،وتُرفع
رايات العدل واإلنصاف بدالً ِمن رايات التعصب والتحزب ،وهذا ُ
أمل

ِّ
كل مسلم خملص.

ُ
وممّا ّ
تأصيل مفهوم اإلنتامء ملنهج أهل
يشدُ من عضدَ األمة املسلمة

(املكون
السنة واجلامعة ،وتفعيل معامله ،وإدراك أبنائها ووعيهم أهنم
ّ

الديني والسيايس) الذي يكيد أعداؤه له املكائد ،ويرت ّبصون به الدّ وائر؛ يف

حماولة منهم لتفريق هذا الكيان عرب ّ
بث السموم الفكريةُ ،
والشبه العقدية،

والقيام بالعمليات العسكرية ،واتباع طريقة التهجري القرسي ،والتغيري
الديموغرايف ،ودعم خصوم هذا الكيان ِمن الباطنية والغالة واملنافقني.

ّ
كون «مالذ ًا آمن ًا ينضوي
إن
االجتامع حتت مظلة أهل السنة واجلامعة ُي ّ
َ

((( مدارج السالكني (.)176/3
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تيار أهل
املسلم حتت لوائه ،وهو تيار عريض وليس بالقليل ،وأعني َ
السنة ،فهم األكثرية الغالبة ،وهم الذين بنوا احلضارة اإلسالمية ،وهم

بناة الدول اإلسالمية الكبرية التي حكمت مئات السنني كالدولة األموية

(يف املرشق واملغرب) ،والدولة العباسية ،والدولة العثامنية  ....فهذا هو
التيار األعظم الذي يعد مرجعيته الكتاب والسنة ،ثم الصحابة والتابعني
وأئمة الفقه واحلديث كاألئمة األربعة ..

ورغم وجود اخلالف داخل هذا التيار يف بعض األمور العقدية

والفقهية ،ولكن يبقى احلوار اهلادئ ،وإبداء وجهات النظر داخل هذا

التيار هو السبيل الصحيح للمحافظة عليه ،وليس اجلفاء واملخاصمة
واالهتام.

وأ ّما إذا أردنـا التضييـق واالنحصار فسـنجد أنفسنا قل ًة قليل ًة
ٍ
زاوية ِمن زوايا هذا التيار الكبري ،وهذا ليس ِمن هدي
حمشورة يف
اإلسالم وال هدي التعاون عىل اخلري واألمر باملعروف.

ولكن هذه الدعوة إىل التآلف ال تعني التلفيق بني ما هو صحيح وغري

صحيـح ،بني السنة والبدعـة ،فهذا أيضـ ًا ال يقرب وال يؤ ّلـف ،فال بدَّ
بـ(سدِّ دوا ِ
وقاربوا)(((؛
ِمن مجع الناس عىل ّ
احلق -إن أمكن -أو نعمل َ
فالتمييع والتلفيق ال ينتج شيئ ًا قوي ًا ،بل نستمسك باحلق الواضح،
((( أخرجه البخاري ( ،98/64638برقم ) ،ومسلم ( ،2171/4برقم .)12818
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وندعو إليه اآلخرين باحلسنى»(((.

وفكر ُة «تشكيل التيار الواحد -رغم تعدد اجلامعات -ما زالت غائب ًة
عن الساحة الدعوية ،إذ يسيطر عىل ٍ
كثري منا مقـولة :إما أن تكـون معي

أو نسخة مني ،أو تابع ًا يل ،وإال فأنت منافس!! مع ّ
أن الالئق بطبيعة

األعامل الدّ عوية -القائمة يف أكثر األمر عىل االجتهاد -هو أن تكون

املقولة :نشكل تيار ًا واحدا ًمع احرتام اخلصوصيات ،ونخدم هدف ًا
واحد ًا كبري ًا وإن اختلفت الوسائل واألهداف املرحلية»(((.

ّ
إن أهل السنة  -تيار ًا وأصحاب فكرة ومنهج يم ّثل روح اإلسالم

وجوهره النقي -هم َمن سريسم بإذن اهلل تعاىل مالمح الوحدة اإلسالمية
يف طريقها الطويل الشاق ،وهم ُ
أمل األمة املرشق يف إعادهتا إىل رصاط
اهلل املستقيم.

((( خواطر يف الدعوة ،للدكتور حممد العبدة ( )70 - 69/2باختصار.
((( مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ،للدكتور عبدالكريم بكار (.)219
22

الفصـل األول

املبحث الثاين
عقبات يف طريق وحدة الصف ومجع الكلمة
ف ضمن إطار أهل
الص ِّ
ثمة عقبات تقف عائق ًا أمام مسارات وحدة ّ

ٍ
توضيح موجز:
ذكر لبعضها مع
السنة واجلامعة ،وهذا ٌ

احلق ضمن كيان أو تيار معني:
 -1ادعاء اختزال ّ

ومنشأ هذا االختزال يعود إىل ضيق األفق العلمي ،والعصبية املقيتة،

والرتبية احلزبية ،والتنشئة اخلاطئة عىل فهم األطر الصحيحة ملبدأ الوالء

لإلسالم ،وفقدان التوازن لدى العقليات التي تنتهج طريقة االستعالء
املنهجي ،وتريب األتباع عليهِ ،من خالل رفع الوالءات الضيقة ،التي
تُرسخ يف نفوس الناشئة التبع ّية ،دون اعتبار لألسس الرشعية ،والقيم
اإلسالمية ،فينشأ ٌ
جيل يرتبى تربية العبيد وليس تربية القادة ،وإن نادى

هبا املربون نظري ًا! ،فالعربة بالتطبيق وليس بالتنظري كام هو متقرر!.

ّ
تعصب بعض الكيانات والتيارات تعميق ثقافة
وإن مما يزيد يف ّ

اختزال صحة املنهج أو الطريق سوا ًء يف اإلطار العلمي أو التوجه
ٍ
جتاهل تام للتنوع املحمود جلهود التيارات األخرى العاملة
الفكري ،يف
كيان من ٍ
كل ٍ
عىل الساحة اإلسالمية الواسعة ،وما يقوم به ُّ
سد للثغرات
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ٍ
التفات إىل دوائر اخلالف
سوا ًء عىل الصعيد العلمي أو احلركي ،وعدم
املعترب يف الفهم والتطبيق لكثري ِمن املفاهيم اإلسالمية.
ّ
إن التصور املستقبيل لوحدة الصف والتي تتطلب استكامل الصورة

الذهنية اإلجيابية لدى املهتمني بالشأن الدعوي؛ يقتيض تكامل الرؤى،

واستنهاض مهم شباب السنة ،وحتفيزهم للعمل اجلامعي املتكامل،

وتوسيع دائرة املنظومات الضيقة ،والتي أسهمت يف تفريق الكيان
املسلم وتشتيت شمله؛ ِمن خالل حرص الناس يف اإلطار احلزيب ،ورفع

شعارات اختزال احلق.
ّ ِ
املعوقات التي خترج عىل الساحة عند التنادي إىل الوحدة
وإن من ّ

الفكرية لألمة؛ بروز املحددات الضيقة((( للتيارات ،أو لنقـل (املميزات)
التي يدّ عي ُّ
كـل تيـار أهنا ِمن مميزاتـه ! ،كمحـدد األقدميـة احلركـية،
أو املناداة بصحة املنهج ،أو حمدد مجاعة املسلمني ،دون مراعاة أولويات
املرحلة ،واالتفاق عىل املشرتكات ،مما جيعل تلكم املبادرات تدخل غرفة

اإلنعاش ،وكلام ح ّلت باألمة اإلسالمية أزمة تنادى املخلصون إلنعاش
ما تبقى ِمن تلك املبادرات!.

ُ
أصدق
فبني تلك املحددات تفرقت األمة وحتزبت ،وصدق اهلل ،و َمن

((( املحدّ دات التي منحها كل ٍ
فريق لنفسه هي مشرتكات عامة فيام بينهم ،وعوامل بناء
هنضوي وإسالمي متكامل ،وهي أقرب يف بعض مكوناهتا إىل املشرتكات منها إىل املميزات.
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ِمن اهلل قيالً ﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﴾

[املؤمنون.]53 :

 -2مفهوم املثالية املفرطة يف وحدة الصف:

ّ
إن املناداة بوحدة الصف ،واجتامع الكلمة ،ضمن إطاره الرشعي

العام ،قد يتم تقويضه يف مهده بسبب رفع سقف التوقعات ،والركون

إىل (املثالية) الزائدة والقاتلة ِّ
لكل إبداع يف أي بيئة عمليةّ ،
وإن مثل هذه
احليثيات تتطلب وجود بيئة تتسم باملرونة والواقعية وليس املثالية ،دون

القفز والتجاوز لثوابت املنهج اإلسالمي ،ولعل البعض ال يقبل بتوحيد

الصفوف ،وال يقتنع باحتاد الكلمة ،دون االتفاق عىل مجيع اجلزئيات

والفرعيات ،وال يكتفي باألصول والكليات العامة ،والثوابت الرشعية.
ّ
ولعل التمسك برضورة االتفاق عىل اجلزئيات يف اجلوانب الدعوية

والفكرية الكثرية ،والتي ال تتعارض مع القطعيات والثوابت الرشعية
ٌ
جتاهل وعد ُم
يزيد ِمن هوة اخلالف بني الكيانات املتعددة ،ويف ذلك
ٍ
التفات للمشرتكات الرشعية والعلمية فيام بينها ،مع ّ
أن األجدر

بالقيادات الواعية ْ
توسع دائرة املتفق عليه فيام بينها ،وجتعلها القاعدة
أن ّ
التي تنطلق منها يف العمل املشرتك ،ثم تسري مع غريها ِمن املؤسسات

والكيانات ضمن خطوط متوازية لتحقيق األهداف املشرتكة واملصالح
25
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الرشعية ،مع العمل عىل دفن هوة اخلالف ،وبناء جسور الثقة.
ولعلها تدرك ّ
فاالجتامع
خري ِمن صفو ال ُفرقة)(((،
ُ
أن (كَدر اجلامعة ٌ
ولو مع وجود النقص وبعض السلبيات ،خري ِمن التفرق ولو مع وجود
االجيابيات.

 -3غياب الرؤية الرشعية املتكاملة لدى بعض الكيانات:

ّ
إن ضعف احلصيلة العلمية ،وغياب الرؤية الرشعية املتكاملة للمنهج
اإلسالمي ِمن ِقبل بعض رشعيي الكيانات السياسية والعسكرية والفكرية
ٍ
بشكل أو بآخر يف تفتيت ال ُّلحمة اإلسالمية ضمن الكيان الواحد
ُيسهم
ِمن خالل عدم وجود حمددات رشعية ملفهوم الوحدة اإلسالمية ،وإدراك
حمددات االنتامء إىل منهج أهل السنة واجلامعة ،فتتداخل دوائر االنتامء بني

أهل السنة وأهل الغلـو حتديد ًا ،فتحصل االخرتاقات الفكرية للفصـائل
والكيانات ،ويتم التعاطي مع هذه االخرتاقات بعاطفيـة أو سذاجة ،قد

تنتهي إىل طريق التّحالفات املشبوهة مع الغالة.

وإنام ركزنا عىل جانب االخرتاقات والتحالفات بسبب التساهل

الرشعي باختاذ التدابري النبوية الوقائية ،والتحصينات الفكرية ضد
الغالة ِمن جهة ،وعدم اختاذ مواقف جادة حتسم املوقف (الفكري

راجع إىل موقف بعض
وسبب ذلك
والعسكري) معهم ِمن جهة أخرى،
ٌ
ُ
((( البيان والتبيني ،للجاحظ (.)260/1
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رشعيي الكيانات ِمن الغالة ،وعدم أخذ زمام األمور بشكل حازم،

ومتييع املواقف جتاههم بحجة االئتالف والوحدة ،فيحصل الشقاق
واالختالف((( عن طريق بث ُ
الشبه ،والتمكّن ِمن مفاصل الكيانات

ّمسكُن حتى
السياسية أو العسكرية؛ إذ ثبت يف ممارسات أهل الغلو (الت ْ
التّمكُّن)((( أي :التظاهر بخالف حقيقة موقفهم ِمن املخالفني حتى يشتدّ

ساعدهم ،وتقوى شوكتهم ،ليتم بعدها تفتيت جسد الكيان ِمن الداخل
عرب أجندات وإجراءات وخمططات معينة ألهل الغلو تتم من خالل
السيطرة الفعلية للمكونات التنفيذية يف اجلانب العسكري والقضائي
واخلدمي ،وإضعاف التّشكيالت السنية املعتدلة(((.
ّ
إن تطبيق املنهج الرشعي مع أهل الغلو ِمن قبل رشعيي الفصائل

والكيانات عرب الرؤية الرشعية النبوية حيافظ عىل وحدة الكيانات
ٍ
سجاالت كالمية
وجرها إىل
املعتدلة ومتاسكها ،ويمنع اخرتا َقها
ّ
تستنزف اجلهود ،و ُت ْف ِقد الكيانات سجل نجاحاهتا وإنجازاهتا يف املجال
املدين اخلدمي ،وخترس مكتسباهتا العسكرية عىل األرض ،ولنتأمل قول
اهلل تعاىل ﴿ :ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﴾ [الروم.]60 :

((( يف الكيانات واملؤسسات ذات التوجه الوسطي املعتدل.
((( َم َث ٌل عامي ،والتمسكن إظهار املسكنة.
((( والتي متثل (العدو املشرتك) للباطنيني والغالة.
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املبحث الثالث
أثر التفرق والتنازع ،وخطره عىل األمة
إذا كان ثمة خطر حمدق هيدد وحدة اجلامعة املسلمة فهو خطر التفرق
واالختالف ،فإذا فشت أوبئته ّ
فإن الثمن ستدفعه اجلامعة املسلمة ِمن قوهتا

ّ
الضمور
ومتاسكها وبقائها ،كام أنه هيدّ د
سجل نجاحاهتا باإلخفاق أو ُّ

املرحيل.

وسنورد طرف ًا ِمن اجلوانب السلبية التي يورثها التفرق والتنازع عىل

األمة املسلمة:

 -1تسلط األعداء عىل األمة :إذا تفرقت األمة وتشتت َس ُهل عىل
أعدائها التس ّلط عليها ،وهو ما جرت به السنن الكونية ،قال اهلل تعاىل

مقرر ًا هذه احلقيقة الرشعية﴿ :

ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ﴾ [األنفال.]46-45 :

فتفرق النخب السياسية والعلمية والعسكرية وتنازعها؛ يفتح الباب
ُّ
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لتسلط األعداء ومتكنهم ِمن األمة ،واالستيالء عىل مفاصل حراكها

الفكري والسيايس والعسكري  ،وبقدر تنازع هذه النخب واختالفها

يكون تس ّلط األعداء واخلصوم.

ّ
إن التنازع املرير ،وحالة الترشذم التي تشهدها الساحة الشامية ،جتعلنا

نقف مل ّي ًا لنتأمل الفوىض العسكرية والفكرية والدينية يف الوقت احلايل
ِمن خالل الفصائلية املتعددة  ،وكثرة الكيانات وتكاثرها بشكل ُينبئ عن
حالة الضعف وانحراف البوصلة التي وصلت إليها ،وقد ّ
شخص ابن

تيمية رمحه اهلل األسباب والدواعي والنتيجة حلالة االختالف والتنازع
-واملشاهبة للحالة السورية -فيقول« :وهذا التفريق الذي حصل ِمن

األئمة :علامئها ومشاخيها وأمرائها وكربائها هو الذي أوجب تس ّل َط

األعداء عليها ،وذلك برتكهم العمل بطاعة اهلل ورسوله ،كام قال تعاىل:

﴿ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﴾ [املائدة.]14 :

بعض ما أمرهم اهلل به وقعت بينهم العداوة والبغضاء،
الناس َ
فمتى ترك ُ
وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا ،وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ ّ
فإن
اجلامعة رمح ٌة ،والفرقة عذاب»(((.

ّ
إن اإلسقاط التارخيي عىل اجلهاد احلايل يف سورية واملقارنة بينه وبني

((( جمموع الفتاوى (.)421/3
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املرحلة التي أعقبت سقوط اخلالفة العباسية؛ فيه تشاب ٌه نسبي ِمن حيث

خصائص املرحلتني يف جوانب التنازع واالختالف بني القادة وطلبة

العلم والدعاة ،وليس بالرضورة التشابه يف قدر الضعف واهلوان
والتسلط ،وقد تقرر ّ
أن التاريخ يعيد نفسه ولكن بصور أخرى وألوان
شتّى((( ،لكن املغزى واهلدف هو أخذ العربة والعظة ِمن التجارب
التارخيية السابقة.

وجدير بنا أن نكون عىل ٍ
قدر من املسؤولية الصادقة أمام أنفسنا أوالً،

وأمام األمة املسلمة ثاني ًا ،ونطرح قضايانا وإشكاالتنا بشفافية ومصداقية

تامة ،بعيد ًا عن حظوظ النفس واال ّدعاء باحلفاظ عىل املكتسبات املؤسسية
الضيقة ،عىل حساب خسارة األرض والدماء.
ّ
إن ِمن طليعة خطوات االجتاه الصحيح لبناء وحدة الصف ،واجتامع

ٍ
أجواء ِمن القبول النفيس للنقد الذايت البنّاء لدى
الكلمة :إجيا َد وهتيئة
القيادات وطلبة العلم والدعاة ،وهذا ال يتأتى إال ِمن خالل النظرة

ٍ
تربير لألخطاء أو كيل هتم
الواقعية لألحداث ،وتشخيص الداء دون

لآلخرين ،عرب رؤية تتسم بالشفافية والوضوح ،وهذا بدوره ال يعني

جتاهل دور التآمر الباطني والصليبي عىل بالد الشام ،كام ال ُيلغي -يف
املقابل -جهود املصلحني الصادقني يف حماوالهتم املخلصة يف اجتامع

((( ينظر :كتاب أيعيد التاريخ نفسه ،للدكتور حممد العبدة ص (.)7
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الكلمة ،ووحدة الصفوف بني األطياف الشامية ومكوناهتا ،لكننا نبدأ
باإلصالح ِمن الداخل ،وهو اإلصالح املنهجي الصحيح الذي اخت ّطه

القران الكريم منهج ًا واضح املعامل ،رصيح العبارة ،قوي اللهجة ،دون
تربيرات متك ّل َف ٍة ،أو حتليالت تنظريية ،يف تقرير قرآين ملنهجية النقد الذايت

البنّاء للجامعة املؤمنة يف طليعة جهادها املبارك ،وهي تتساءل عن مصاهبا

اجللل يف غزوة أحد ﴿ :ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﴾ ،فيأيت الر ُّد الرصيح دون مواربة أو جماملة ﴿ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﴾ [آل عمران.]165 :

ويف غزوة حنني قال تعاىل ﴿ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [التوبة.]25 :

إهنا الرتبية باألحداث والتي ر َّبى القرآن الكريم الرعيل األول عليها
يف غزويت بدر وأحدِ ،
ومن َث ّم غزوة حنني ،ليسري عىل خطاها املجاهدون

الصادقون ،واملربون املخلصون.

فام أحوج قيادات العمل اإلسالمي أن تنظر بمصداقية تامة ،وشفافية
ورثته لألجيال ِمن خالفات حركية،
كاملة ،إىل موروثها الثقيل الذي ّ
وتيارات متعددة أثقلت كاهل كثري ِمن األتباع الصادقني ،حتى إذا ما

اشتدت األزمة ،وتداعى املخلصون لنبذ تلكم اخلالفات ،وجدت األمة
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املسلمة نفسها أمام مرحلة حرجة ،وعقبة كؤود ،فبدأت بخطوات جادة
ٍ
ٍ
جديدة ِمن
مرحلة
واستُنهضت اهلمم ،لتُنبئ عن
يف االجتاه الصحيحْ ،
العمل عىل إعادة الوحدة اإلسالمية ،واالنتقال ِمن مرحلة اخلالف
احلزيب الضيق إىل بناء األرضية املشرتكةُ ،مستلهمة ذلك ِمن جتارهبا
الطويلة والعريقة يف إدارة َد ّفة العمل اجلامعي.
إن جتارب العمل املؤسيس ذي األطياف املتعددة ُب َعيد الثورة التي كان

ِمن نتاجها الطيب ،وثمرها اليانع ،تشكيل املجالس اإلسالمية ،ووحدة
املرجعية العلمية -إىل ٍ
حد ما -والتي مجعت نُخب ًا ِمن أهل العلم والفكر،

رص الصفوف ووحدة الكلمة إنام يبدأ حراكه العميل
لتؤكد وترسخ ّ
أن ّ
أن سبيل التفرق واالختالف يبدأ ِمن الكلمة
ِمن طلبة العلم والدعاة ،كام ّ

ِ
السنان!.
ثم إىل ِّ
واللسان ،ومن ّ

وهذا بدوره جيعل املسؤولية املنوطة بطلبة العلم والدعاة يف مجع

الكلمة ووحدة الصف يف موقع حموري بارز ،فهم القدوات العملية

هم هذا الدين ،وأناط هبم مسئولية
لألمة ،فقد رشفهم اهلل تعاىل بحمل ّ
الدعوة إىل اهللّ ،
وإن واجبهم الديني واألخالقي ُيتّم عليهم أن يكونوا

مصلحني بني أطياف املجتمع ،موحدين لشتاته ،مقربني لوجهات النظر
فيه ،كام ّ
أن ِمن واجباهتم الدعوية أن يسعوا إىل تسكني الثائرة ،وأال يكونوا
طرف ًا سلبي ًا يف اخلالفات الدعوية ،وال قود ًا يف إذكاء نارها ،أو طرف ًا يف
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النقاشات اجلدلية التي تَشغلهم عن دورهم الذي تنتظره األمة منهم.
ٍ
ٍ
تغريدة َصدَ ق قائلها مع اهلل؛ فصدقه اهلل ،فجمع اهلل به
كلمة أو
ُفر ّب
ٍ
تغريدة قالت لكثري
وألف به بني القلوب ،وكم من كلمة أو
الصفوف،
ّ
ِمن الدعاة وطلبة العلم :دعني دعني!.

رسم القرآن الكريم
 -2سقوط هيبة األمة املؤدي للفشل واهلزيمة :لقد َ
عوامل النرص ،واختط طريق ال َّظ َفر للجامعة املؤمنة ِمن خالل توجيهها يف

معركتها مع الباطل ،فقال تعاىل خماطب ًا الفئة املؤمنة ﴿ :ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [األنفال:

.]47-45

«فهذه هي عوامل النرص احلقيقية :الثبات عند لقاء العدو ،واالتصال

باهلل بالذكر ،والطاعة هلل والرسول  ،وجتنب النزاع والشقاق ،والصرب

عىل تكاليف املعركة ،واحلذر من البطر والرئاء والبغي»(((.
وسنركز عىل عاملني ِمن عوامل النرص ومها :طاعة اهلل ورسوله،

وجتنب النزاع والشقاق؛ الرتباطهام مع ًا ارتباط ًا وثيق ًا.
((( يف ظالل القران ،سيد قطب (.)415/3
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«أما طاعة اهلل ورسوله  ،فلكي يدخل املؤمنون املعركة مستسلمني هلل

ابتدا ًء ؛ فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت األمر بالطاعة﴿ :ﱄ ﱅ

ﱆﱇ ﱈ﴾ ،..فام يتنازع الناس إال حني تتعدد جهات

القيادة والتوجيه((( ،وإال حني يكون اهلوى املطاع هو الذي يوجه اآلراء
واألفكار .فإذا استسلم الناس هلل ورسوله انتفى السبب األول الرئييس

للنزاع بينهم -مهام اختلفت وجهات النظر يف املسألة املعروضة -فليس
الذي يثري النزاع هو اختالف وجهات النظر ،إنام هو اهلوى الذي جيعل

َّ
رص عليها مهام تبني له وجه احلق فيها! وإنام هو وضع
كل صاحب وجهة ُي ُّ
ابتداء!»(((.
واحلق يف كِ ّفة؛ وترجيح الذات عىل احلق
«الذات» يف كِ ّفة،
ّ
ً
إذن علينا ْ
أن ندرك تلك احلقيقة الرشعية الثابتة ﴿ :ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﴾ [األنفال ،]46 :فالتنازع يؤدي إىل هالك

فالنرص
األمم ،وهو ما عرب عنه القرآن بمصطلح (الفشل وذهاب الريح)،
ُ
ال يتَأتّى إال عرب قنطرة الوحدة الصادقة ،واالئتالف الصحيح ،وليس

عرب مصاحلات ّ
هشة ،ومبادرات شكلية ،وكيانات جبهوية اجتمعت فيها
األجساد ،وافرتقت القلوب ،وليس هلا ِمن رصيد الوحدة سوى البيانات

تلو البيانات ،والتي ما إن جيف حربهـا حتى تعود الرصاعات بالسـنان
ّ
كأن هذه العبارة حتكي واقعنا ،وتصف حالنا.
(((
((( يف ظالل القران (.)415/3
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أو اللسان مرة أخرى ،وعندما نخرس املعركة نرمي (بفشلنا وذهاب

رحينا) عىل املؤامرات اخلارجية فقط ،ونتناسى النقد الذايت ألسباب

خسارتنا املعركة.

ّ
إن الوحدة املوضوعية يف القضايا التي تناوهلا القران الكريم يف
مسببات اهلزيمة والنرص تدور يف ٍ
فلك واحد من حيث األسباب والنتائج

ٍ
قبسات ِمن اآليات القرآنية التالية:
 ،ويمكن الوقوف عليها عرب التدبر يف
قال اهلل تعاىل﴿ :ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ﴾ [األنفال:

 ﴿ ،]46ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﴾ [آل عمران ﴿ ،]165 :ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﴾ [حممد.]7 :

وعود ًا عىل بدء فها هو التاريخ يعيد نفسه حيث حيكي لنا ابن كثري

الدمشقي حال خصوم اإلسالم واقتناصهم فرص تفرق املسلمني

ملحاولة االنقضاض عليهم ،وكأنه حيكي واقعنا املؤمل فيقول« :ثم دخلت

سنة سبعون للهجرة :فيها ثارت الروم واستجاشوا عىل َمن بالشام،
واستضعفوهم ملا يرون من االختالف الواقع بني بني مروان وابن الزبري،

فصالح عبد امللك ملك الروم وهادنه عىل أن يدفع إليه عبد امللك يف َّ
كل

ألف دينار خوف ًا منه عىل الشام»(((.
مجعة َ

وبنظـرة تأمليـة يف آيات سـورة الصـف ،ووحدهتـا املوضوعية ،نجد

((( البداية والنهاية (.)313/8
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ّ
ورص الصفـوف للفئة
أن السـياق القـرآين ركـز فيهـا عىل مجع الكلمـةّ ،

املؤمنـة عنـد قتـال األعـداء؛ بتشـبيه قـراين بليغ ،وذلـك يف قولـه تعاىل:
﴿ﲥ ﲦ

ﲧ﴾

[الصف:

 ،]4عرب التعبري بلغة حمببة

إىل النفوس املؤمنة﴿ :ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الصف ،]4 :للتعبئة والتنبيه عىل جانب

الوحدة العسكرية عند لقاء األعداء بدعوة املؤمنني عرب النداء القرآين:
﴿ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﴾ [الصف.]14 :

إنه تعبري يمأل النفس البرشية طمأنينة وخضوع ًا هلل تعاىل ،فهو نداء

رباين إىل أهل اإليامن ،يتلوه األمر اإلهلي بأن نكون أنصار ًا هلل ودينه،
وليس أنصار ًا لالنتامءات الضيقة ،والتيارات املتعددة ،واملناطقية

اجلاهلية ،والتي يأبى البعض إال أن يوايل ويعادي عىل أساسها!.
أهيا القادة:

ليتنزل عليكم التأييد اإلهلي،
كونوا أنصار اهلل يف معركتكم مع الباطل؛ ّ

وتنالوا النرص والظفر عىل األعداء ﴿ :ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ

ﳰ﴾ [الصف.]14 :

لقد جاء التعبري القرآين يف هذه السورة الكريمة يالمس مشاعر النفس
ٍ
بروحانية ُمف َعمة:
البرشية هبدوء ،وخياطبها بأسلوب تعلو فيه الروح املؤمنة
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ﳀ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ﴾ [الصف.]13 :
ﳁ
﴿ﲿ

إهنا ترسم معامل طريق النرص يف طريقه الطويل لكن عرب جرس

الوحدة واالئتالف ،ورفع راية اإلسالم ،واإلسالم فقط ،بأن يكون
القادة واألتباع ِمن أنصار اهلل تعاىل ،وأنصار دينه ودعوته ،ليوصلهم

عب عنها
ذلكم اجلرس وتلكم الراية إىل النرص والتأييد وال ُّظهور ،والتي ّ
القرآن بكلمة تكاد العيون أن تدمع عند قراءهتا ،وهي تالمس شغاف
أفئدة املؤمنني بكلمة واحدة ﴿ﳀ﴾ وهو أمل املجاهدين الصادقني

﴿ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ﴾ .اللهم فوحد الصفوف ،وامجع
الكلمة ،وبلغنا ما حتبه قلوب قوم مؤمنني ِمن النرص والفتح املبني .
وليتمثل القادة بقول الشاعر:

ب وال تتفرقـوا آحـادا
ني إذا اعـرتى َ ..خ ْط ٌ
كونـوا مجيعـ ًا يا َب َّ

تكس ًا  ..وإذا افرتقن تكرست أفرادا
الر ُ
ماح إذا اجتمعن ُّ
تأبى ِّ
إضاءة :قال عيل بن أيب طالب « :االختالف حالِ َق ُة الدين ،و َف َسا ُد
ِ
ذات ا ْل َب ْ ِ
ومات؛ فإهنا حتبط األعامل ،واالختالف يدعو
واخلص
ي ،وإياكم
ُ
إىل الفتنة؛ والفتنة تدعوا إىل النار ﴿ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ﴾ [األنفال.(((»]46 :

((( أخرجه اهلروي يف ذم الكالم ( ،247 /4برقم .)710
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 -3خروج فرق الغلو ورؤوس االبتداع :أحسب ّ
أن هذا األمر -وهو

خروج رؤوس الغالة واالبتداع عند التفرق واالختالف -يأيت يف

ّ
ظل جهل أو جتاهل نخبوي خلطورة املد الثقايف والفكري للغالة ،هلذا
جاء السبق النبوي ،والتحذير الرشعي ِمن خماطر خروجهم إ ّبان الفتن
والتفرق ففي احلديث الصحيح الذي أخرب فيه رسول اهلل  عن توقيت
جون عىل حني َف ٍ
رقة ِمن الناس)(((.
(خير َ
بروز اخلوارج ،وأهنم ُ
ّ
إن عبارة (عىل حني ُفرقة) تُعطي انطباع ًا ذا مدلوالت معينة!  ،وذلك

لتكون جاهزية طلبة العلم والدعاة ذات إعدادات علمية مس ّبقة؛ تتخذ
ِمن املنحى الوقائي واالحرتازي درع ًا هلا يف مواجهة الغالة ،عرب تلقني

اجليل املسلم املنهج اإلسالمي الوسطي ،وحتصينه ضد تيارات الغلو،

فمتى ح ّلت الفتن ،وا ّدهلمت اخلطوب تكون األمة املسلمة قد حتصنت
ثقافي ًا ِمن خالل التأسيس العلمي للمنهج املعتدل ،والتحصني الوقائي

للناشئة واألجيال ،ووضوح الصورة الرشعية يف املوقف ِمن الغالة دون
ختبط أو متييع.

ّ
إن ظهور تيارات الغلو وخروجها ال ُيكون إال بتوفر ثالثة عوامل:

 -1عامل التفرقة بني مكونات اجلسد اإلسالمي املعتدل ،مما يدعو

أهل الغلو الستغالل هذه البيئات ،والتي تكون مرتع ًا خصب ًا لنرش
((( أخرجه البخاري ( ،200/4برقم  ،)3610ومسلم ( ،744/2برقم .)1064
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ثقافة الغلو.

 -2عامل التوظيف واالخرتاق ِمن قبل أعداء السنة لتيارات الغلو،

لضامن ديمومة عملهم ،وتنفيذ أجندة الباطنية وحلفائهم بوجوه إسالمية
حمسوبة عىل املكون السني زور ًا وهبتان ًا(((!.

 -3عامل االختالف املنهجي يف املوقف الرشعي ِمن اخلوارج ،وعدم
اختاذ موقف حازم جتاههم ،وتأخر بيان ذلك لألمة ِمن ِقبل بعض طلبة

العلم والدعاة ،مما ينتج عنه خديعة كثري ِمن شباب السنة ،فيذهبون وقود ًا

رسم للغالة أن يوجدوا فيها.
َ
رسيع االشتعال يف املناطق التي ُ

ّ
إن تطبيق منهج أهل السنة واجلامعة يف تقويم الغالة وقياداهتم

وأطروحاهتم التي يل ّبسون احلق فيها بالباطل ال بدّ ْ
أن يكون عرب رؤية

علمية رشعية تتسم بالوضوح واحلزم ،وليس بالعاطفة املجردة ،ومن

خالل اختاذ اخلطوات العلمية والعملية جتاههم ،والكفيلة بتحصني
الناشئة والفئة املسلمة ِمن لوثاهتم الفكرية ،وانحرافاهتم الرشعية،

وليكن ذلك بالقوة املنهجية التأصيلية التي يمتلكها أهل السنة ،وليس
بردود األفعال ،يف خطوة جريئة لتحصني الصف املسلم ،وحفظ
كلمته ِمن التفرق ،والذي مكر فيه الغالة مكر ًا ُك ّبار ًا ،فنرشوا الفرقة
واالختالف بني مكونات اجلسد السني الواحد ،وسامهوا كنافخ الكري

((( وهذا خيرج خمرج الغالب.
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يف إذكاء العداوات واخلالفات ،وتصديع اجلبهة الفكرية والعسكرية
والسياسية لألمة املسلمة.

***
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ّ
إن إدراك بعض احلقائق العلمية املتع ّلقة باالختالف ،ومعرفة

املقدمات التي ينبغي للمختلفني مراعاهتا ،هي يف واقع األمر منارات
وعالمات يسرتشد هبا السائرون يف طريق الدعوة إىل اهلل؛ ملحاولة احتواء
اخلالف وتوجيهه ،وهذا ما سنتناوله يف هذا الفصل ُقبيل الولوج يف

بيان ضوابط وآداب التعامل مع اخلالف واملخالفني يف الفصل الالحق،
فإدراك املختلفني حلتمية اخلالف ،ومراتبه وأنواعه واملوقف ِمن ٍ
كل نوع
منه ُيسهم يف رفع اخلالف واحتوائه ،والتعاطي معه بشكل إجيايب.
وسنوضح ذلك يف هذا الفصل من خالل مبحثني:
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املبحث األول
حتمية اخلالف بني السنن الربانية و احلقائق الرشعية
االختالف سن ٌة ربانية ِمن سنن اهلل تعاىل يف خلقه ،ورضور ٌة برشية،

فقد خلق اهلل اخللق خمتلفني ومتفاوتني يف األلوان والطبائع والعادات

واملدارك ،قال تعاىل ﴿ :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾ [الروم.]22 :
ِ
ومن أهم حماور هذه االختالف؛ اختـالف اآلراء واألفكـار ،والذي

ينشأ بسـبب تباين الفهوم والعقول والطبائع بني البرش ،قال اهلل تعـاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ﴾ [هود.(((]119-118 :

((( وفيام ييل بعض النقوالت املهمة يف توضيح هذه اآلية دفع ًا لإلشكال املتوهم يف
تأويلها ،ومن أراد االستزادة فلريجع يف ذلك إىل كتب التفسري  ،وقد اختلف السلف يف
تفسري هذه اآلية :قال ابن جرير يف جامع البيان (« :)636/12أوىل األقوال يف تأويل ذلك
بالصواب َق ْو ُل من قال :معنى ذلك :وال يزال الناس خمتلفني يف أدياهنم ،وأهوائهم عىل
أديان وملل وأهواء شتى﴿،ﱍﱎﱏﱐ﴾ [هود ]119 :فآمن باهلل وصدق رسله،
فإهنم ال خيتلفون يف توحيد اهلل وتصديق رسله ،وما جاءهم من عند اهلل».
اختالف يف الدين ،وأن معناه العدول =
االختالف بأنه
وقال ابن عاشور..« :و ََّلا َأ ْش َع َر
ٌ
ُ
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وقد سأل النبي  ربه ثالث خصال ،فأعطاه اثنتني ،ومنعه واحدة،

(سألت ريب ثالث ًا ،فأعطاين
كام يف حديث سعد بن أيب وقاص  مرفوع ًا:
ُ

بالسنة فأعطانيها،
ثنتني ،ومنعني واحدة،
ُ
سألت ريبّ :
أن ال ُيلك ّأمتي َّ

بأسهم
وسألتُه أن ال ُيلك ّأمتي بالغرق فأعطانيها ،وسألتُه أن ال جيعل َ
بينهم فمنعنيها)(((.

ويؤكد اب ُن القيم ظاهرة االختالف وحتميته فيقول« :ووقوع االختالف

أمر رضوري ال بدّ منه؛ لتفاوت إراداهتم وأفهامهم ،وقوى
بني الناس ٌ

بغي بعضهم عىل بعض وعدوانُه ،وإال فإذا كان
إدراكهم ،ولك َّن املذمو َم ُ
االختالف عىل ٍ
وجه ال يؤ ّدي إىل التباين والتحزبٌّ ،
وكل ِمن املختلفني
ُ

أمر ال بدَّ منه يف
يرض ذلك االختالف؛ فإنّه ٌ
قصده طاعة اهلل ورسوله ،مل َّ
النّشأة اإلنسانية .(((»...

= عن احلق إىل الباطل ،ألن احلق ال ُ
يقبل التعدد واالختالف ،عقب عموم ﴿ﱉﱊ
ِ
باستثناء من ثبتوا عىل الدين احلق ومل خيال ُفو ُه بقوله﴿ :ﱍﱎﱏﱐ﴾ ،أي
ﱋ﴾
ِ
َّ
املحذ َر من ُه هو االختالف
فعصمهم من االختالف .و ُف ِه َم م ْن هذا أن االختالف املذموم
َ
ِ
ِ
اعتبار ا ُْل َخالف خارج ًا عن الدين وإن كان َي ْز ُع ُم أنه من
يرتتب عليه
يف أصول الدين الذي
ُ
ُ
ِ
ب عىل ْالُ َّمة َق ْص ُم ُه ُ
وبذل الوس ِع يف إزالته من بينهم
ُمتَّبِ ِع ِيه ،فإذا َط َر َأ هذا
ُ
االختالف َو َج َ
ٍ
وسيلة ِم ْن وسائل احلق والعدل باإلرشاد واملجادلة احلسنة واملناظرة ،فإن مل ُين ِْج ْع
بكل
ذلك فبالقتال  »....التحرير والتنوير ( .)189/12
((( أخرجه مسلم ( ،2216/4برقم .)2890
((( الصواعق املرسلة (.)519/2
45

معالـم منهجـية فـي الخـالف

ّ
وإن فهم النصوص الرشعية الواردة يف حتمية اخلالف جيب أن يكون
ٍ
بحال من األحوال الرضا
يف سياقها الرشعي الصحيح ،والذي ال يعني

ِّ
بكل خالف ،وأن نقف مكتويف األيدي متذرعني هبذه السنة الكونية،
دون مدافعتها باألمر الرشعي القايض باالعتصام والوحدة ،ونبذ التفرق.
وقد ّ
شخص النبي  يف حديث العرباض بن سارية 

الداء

والدواء ِمن خالل إثبات وجود االختالف ،وبيان سبل عالجه ،فقال:

(..فإنه َمن يعش منكم بعدي فسريى اختالف ًا كثري ًا ،فعليكم بسنتي وسنة
وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم
اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هباّ ،
ِ
كل حمدثة بدعةّ ،
فإن ّ
وكل بدعة ضاللة)(((.
وحمدثات األمور؛ ّ

قال اإلمام املزين يف كتاب ذم التقليد« :قد َذ َّم اهلل االختالف يف غري ما
آ َي ٍة ،ولو كان ِمن دينه ما ذمه ،ولو كان التنازع من ُحك ِْم ِه ما َر َّد ُه إىل كتابه

وسنة نبيه ،وال أمر بإمضاء االختالف والتنازع عىل ما مها به ،وما حذر
رسول اهلل أمته ِمن الفرقة وأمرها بلزوم اجلامعة»(((.
ِ
ومن النُّكت اللطيفة ّ
أن يف إخبار النبي  سلف ًا هبذه األمور
املستقبلية ،والتي ستقع قدر ًا وهي خمالف ٌة للرشع ،ختفيف ًا ِمن وقعها عىل

((( أخرجه أبوداود ( ،16/7برقم  )4607واللفظ له ،والرتمذي ( ،44/5برقم
 ،)2676وقال :حديث حسن صحيح.
((( انظر :البحر املحيط يف أصول الفقه ،للزركيش (.)203/6
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النفس ،وجتعل املسلم عند وقوعها سلي ًام ِمن الكرب والضيق ،فيتعامل
ٍ
وتفهم ،بعيد ًا عن االنفعال والتشنّج.
معها بواقعية ّ
والشع ،فالقدر هو
كام «يقتيض التنبيه إىل أمهية التّفريق بني القدر ّ

اإلرادة الكونية ،أي :حصول األحداث والوقائع ،خري ًا كانت أو رش ًا،

صحة
حيتج املؤم ُن بالقدر عىل ّ
موافقة للرشيعة أو جمافية هلا ،ولذا ال ّ

رت بوقوع األمر فيتسـاهل فيه أو خيطئ مـع َمن أخطـأ،
الفعـل ،وال يغـ ّ

يضل مع َمن ّ
أو ّ
ضل ،أو خيالف مع َمن خالف ،بل يدرك ّ
أن اخلرب النبوي

كان حتذير ًا ،حتى يلتزم املؤمنون باملنهج النبوي الصحيح ،ويبتعدوا عن
يطوعوا أنفسهم عىل االنسياق للواقع اخلاطئ ،فيجمعون
االنحراف ،وال ّ
فمن ٍ
بذلك بني احلسنينيِ ،
جهة مل يكن هذا الواقع حام ً
ال هلم عىل الضيق
والتربم ،والعزلة ومباعدة الناس ،وسوء الظن هبم مما يؤثر عىل نفسياهتم

وعطائهم ،ودعوهتم وبذهلم ،وذلك بسبب احلصانة والتهيئة النفسية
املسبقةِ ،
ومـن مل يكن وقوع هذا األمر سبب ًا يف أن يقعوا هم فيه كام وقع
غريهم»(((.

ّ
إن إدراكنا لسنة االختالف وحتميته يتطلب ِمن طلبة العلم والدعاة

تفعيل اجلانب القيمي والرتبوي آلداب وضوابط اخلالف بني األفراد
ٍ
حماولة
والتيارات ،عرب أطروحات علمية تتسم بالواقعية واجلدية ،يف
((( كيف نختلف ،للدكتور سلامن بن فهد العودة ( )50 -49بترصف يسري.
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ورص الصفوف ،ووحدة الكلمة ،فإننا إذا س ّلمنا بحتمية
لرأب الصدع
ّ

اخلالف كواقع؛ فلنعلم أن أدب اخلالف بوابة واسعة إىل تأليف القلوب،

وعكس ذلك إذا كان «اخلالف مل يضبط بأخالق وآداب،
وقطع النزاع،
ُ
وإذا مل يضبط بدين وخوف ِمن اهلل فسوف يؤدي إىل النزاع  ..قد يكون
املطلوب منهم أال يتعلموا أساليب الوفاق فقط بقدر ما ُيطلب إليهم أن

يتعلموا آداب االختالف وأصوله»(((.

ومفهو ُم التكامل يف شخصية طالب العلم تستلزم رسم مالمح هذه

الشخصية بتوازن تام ،حتى ال يطغى جانب عىل آخر ،فيتم التوازن

بني اجلانب العلمي واألخالقي ،فلطاملا كان العلم هادي ًا إىل األخالق،
ودلي ً
ال إىل مجيل اآلداب ،لذا ن ّبه عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل طلب َة العلم
قليل ِمن األدب أحوج منّا إىل ٍ
إىل هذه احليثية ،فقال « :نح ُن إىل ٍ
كثري ِمن

العلم»(((.

ّ
إن الفصام النكد بني اجلانب العلمي والسلوكي له نتائجه غري

املحمودة يف شق الصف وتأليب النفوس ،وتأجيج النزاعات الثقافية؛
ّ
«ألن العلم اخلايل ِمن الرتبية رضره أكثر ِمن نفعه ،وما أصيب املسلمون
((( حتى ال تكون فتنة ،لألستاذ عمر عبيد حسنة (.)308
وحري بطالب العلم والدعاة واملربني
((( مدارج السالكني ( )356/2منزلة األدبّ ،
قراءة هذه املنزلة وتدارسها.
48

الفصـل الثانـي

العلم ،وكم شقي أصحاب العلم
عزهتم إال يوم فارقت الرتبي ُة الصاحلة
يف ّ
َ

طريق العلم
املجرد بالعلم وأشقوا أممَهم ،والسعاد ُة غاية ال ُيسلك إليها
ُ
ّ
وحده ِمن غري أن تصاحبه الرتبية ،وأن اجلمع بني الرتبية والتعليم هو

النبوة التي بينها الوحي يف آية ﴿ :ﲭ ﲮ ﲯ
وظيفة ّ

ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ﴾[البقرة.(((»]151 :

فنقاشاتنا العلمية جيب أن يكون فيها تالز ٌم تام بني اجلانب (العلمي

واألخالقي) ،وهذا ما أدبنا ر ُّبنا تبارك وتعاىل بقوله ﴿ :ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﴾ [احلج.]68 :

أدب حسن
قال ابن اجلوزي رمحه اهلل معقب ًا عىل هذه اآلية« :وهذا ٌ

ع ّلمه اهلل تعاىل عباده لريدوا به َمن جادهلم به تعنت ًا وال جييبوه»(((.
ّ
ولعل كثري ًا ِمن السجاالت والنقاشات ذات النّ َفس البيزنطي ،والنَّمط
اجلديل ِ
الصف ،والتي ُت ّثل بيئ ًة خصب ًة للتنازع والتشاحن والضغينة

يمكن إهناؤها بااللتزام القويل بام ورد يف األدب القرآين ﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ﴾.

((( آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مجع وتقديم الدكتور :أمحد طالب اإلبراهيمي
(.)173/4
((( زاد املسري (.)450/5
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املبحث الثاين
أنواع الـخـالف وسبل التعاطي معها
تنوعت تقسيامت أهل العلم يف أنواع اخلالف ِمن حيث التعبري
ّ
واالصطالح عىل التسمية ،لكنها تُفيض إىل تصور واحد ِمن حيث

النتيجة.

والثمرة العملية ِمن معرفة أنواع اخلالف هو كيفية التعامل معها

يف اجلانب العميل والتطبيقي ،والتعاطي معها يف اجلانب السلوكي
واألخالقي ِمن حيث سالمة الصدر ،والتامس العذر للمخالف املجتهد،

وعدم جواز اإلنكار عليه يف بعض أنواع اخلالف ومراتبه ،ووجوب

توضيح الصواب له يف أنوا ٍع أخرى ،كام سيأيت.

ومن تأمل اختالف أهل العلم فيام بينهم وجدها تدور يف َفلك نوعني

من أنواع االختالف وهي:
أوالً :اختالف تنوع:

ومعناه :أن ال يكون بني القولني ٍ
تناف وال تضاد ،وله صور منها(((:
 -1أن يكون ٌّ
كل من القولني أو الفعلني حق ًا مرشوع ًا.

((( ينظر :اقتضاء الرصاط املستقيم (.)149/1
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ومن أمثلته« :االختالف يف أنواع األذان واإلقامة وصفات التشهد

واالستفتاح وأنواع النسك الذي حيرم به قاصد احلج والعمرة ،وأنواع

صالة اخلوف ،..ونحو ذلك فهذا وإن كان صورته صورة اختالف فهو

ٌ
اتفاق يف احلقيقة»(((.
ِ
ومن أمثلته الب ّينة الواضحة كذلك :اختالف القراءات التي اختلف

الصحابة حتى ّ
حذرهم رسول اهلل  عن االختالف فيها،
فيها بعض ّ
ِ
ً
وس ِم ْع ُت
«سم ْع ُت
كام قال عبد اهلل ابن مسعود :
رجل َقر َأ آي ًةَ ،
ِ
بتُه ،ف َع َر ْف ُت يف ِ
وجهه
النبي َ فأ ْخ َ ْ
النبي َ ي ْق َر ُأ خال َفها ،فج ْئ ُت به َّ
َّ
م ِس ٌن ،وال َ ْتتَلِفوا؛ فإن َمن كان قب َلكم اختلفوا
الكراهي َة ،وقال( :كالكام ُ ْ
فه َلكُوا)»(((.

 -2أن يكون ٌّ
كل من القولني يف معنى اآلخر ،ولكن اختلفت العبارة

كعبارات بعض السلف وأهل التفسري يف بيان احلقيقة الواحدة أو ما

يالزمها.

قال ابن تيمية« :مثال التنوع الذي ليس فيه نزاع لفظي أن يقول أحدمها:

الرصاط املستقيم هو اإلسالم ،ويقول اآلخر :هو السنة واجلامعة ،ويقول

اآلخر :هو القرآن ،ويقول اآلخر :هو طريق العبودية .فإن هذا َتن َُّو ٌع يف
((( الصواعق املرسلة (.)519 /2
((( أخرجه البخاري ( ،175/4برقم .)3476
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ي هبا الرصاط املستقيم بمنزلة أسامء اهلل وأسامء
األسامء والصفات التي ُي َب ِّ ُ
رسوله وكتابه ،وليس بينها تضاد ال يف اللفظ ،وال يف املعنى»(((.

والقاعدة ا ُملثىل يف التعاطي معهّ :
أن مجيع األقوال فيه عىل حق وصواب،

رجح أحد األقوال ،بل ٌ
كل منهم
فال إنكار فيه البتة ،وال ُي َذم فيه أحدٌ ممن ّ

ويرم فيه الشقاق والتنازع؛ لكونه خالف ًا جيوز فيه أكثر
حممو ٌد يف طريقتهَ ،
ِمن وجه ،وإن كان قد يقالّ :
إن بعض أنواعه أفضل ،وأن تعدد الكيفيات
اللفظية أو العملية يف صوره ِمن التنوع املرشوع« ،وهو ٌ
وفاق يف احلقيقة؛

واختالف يف االختيار واألوىل ؛ بعد االتفاق عىل جواز اجلميع»(((.
..
ٌ
ثاني ًا :اختالف تضاد:

واملراد به :القوالن املتنافيان :إما يف األصول ،وإما يف الفروع(((.
وهذا النوع ِمن االختالف ينقسم من حيث قبوله واعتباره إىل قسمني:

سائغ معترب ،وغري سائغ.

وفيام ييل ٌ
بيان للقسمني:

ٍ
تضاد سائغ ومعترب :وهو االختالف الوارد يف
القسم األول :اختالف

املسائل التي يسوغ االجتهاد فيها.

((( جمموع الفتاوى (.)140-139/19
((( الصواعق املرسلة (.)519-518 /2
((( ينظر :اقتضاء الرصاط املستقيم (.)151/1
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الشعية التي مل يرد فيها ٌ
خاص،
رشعي
دليل
وهي :تلك املسائل ّ
ّ
ٌّ
ٌ
أو ورد فيها ٌ
حمتمل ِمن جهة الثبوت أو الداللة ،أو وردت
دليل لكنه

فيه أدل ٌة ظاهرها التعارض يف نظر املجتهد فتباينت فهوم أهل االجتهاد
النص ،أو فهمه وتأويله ،أو يف الرتجيح بينه وبني
ومداركهم يف ثبوت ّ
غريه ،أو يف إحلاق املسألة بالعمومات أو القواعد أو األقيسة.
ِ
ومن رشط اخلالف املعترب ْ
أن يصدر ممّن يسوغ له االجتهاد.

وهذا بطبيعة احلال عائدٌ اىل الركيزة االساسية التي أرشد إليها الشارع

احلكيم يف جعل مر ّد اخلالف يف القضايا املصريية إىل أهل العلم كام يف قوله

تعاىل ﴿ :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﴾ [النساء.]83 :

قال ّ
الشيعة رضبان؛ أحدمها :االجتهاد
الشاطبي« :االجتها ُد الواقع يف ّ

الصادر عن أهله الذين اضطلعوا((( بمعرفة ما يفتقر
املعترب رشع ًا ،وهو
ُ

عمن ليس بعارف بام
إليه االجتهاد ،..والثاين :غري املعترب ،وهو الصادر ّ

يفتقر االجتهاد إليه؛ ّ
رأي بمجرد التشـهي واألغراض،
ألن حقيقته أنه ٌ
فكل ٍ
واتباع للهـوىُّ ،
َ
رأي صـدر عىل هذا الوجـه
وخ ْب ٌط يف ِعامية،
ٌ

فال مري َة يف عدم اعتباره؛ ألنه ضدُّ احلق الذي أنزل اهلل ،كام قال تعاىل:

((( الضليع :القوي ،وتض ّلع من اليشء :امتأل منه ،ينظر :املصباح املنري (.)296
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﴿ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﴾[املائدة.(((»]49 :
وعامة املسائل التي وقع اخلالف فيها بني فقهاء اإلسالم هي ِمن
هذا النوع ،قال الدهلويّ :
«إن أكثر صور اخلالف بني الفقهاء ال سيام يف

املسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة يف اجلانبني،كتكبريات الترشيق،
وتكبريات العيدينن ونكاح املحرم ،وتشهد ابن عباس وابن مسعود،

واإلخفاء بالبسملة وبآمني ،واإلشفاع واإليتار يف اإلقامة ونحو ذلك،

إنام هو يف ترجيح أحد القولني ،وكان السلف ال خيتلفون يف أصل
املرشوعية ،وإنام كان خالفهم يف أوىل األمرين ،..وقد ع ّللوا كثري ًا من
هذا الباب ّ
بأن الصحابة خمتلفون وأهنم مجيع ًا عىل اهلدى  ،...وقد كان يف

الصحابة والتابعني و َمن بعدهم َمن يقرأ البسملة ومنهم َمن ال يقرؤها،

ومنهم َمن جيهر هبا ومنهم َمن ال جيهر هبا ،وكان منهم َمن يقنت يف الفجر
ومنهم َمن ال يقنت يف الفجر ،ومنهم َمن يتوضأ ِمن احلجامة والرعاف
والقيء ومنهم َمن ال يتوضأ ِمن ذلك ،ومنهم َمن يتوضأ ِمن مس َّ
الذكر
ومس النساء بشهوة ومنهم َمن ال يتوضأ ِمن ذلك ،ومنهم َمن يتوضأ مما
ِّ
مسته النار ومنهم َمن ال يتوضأ ِمن ذلك ،ومنهم َمن يتوضأ ِمن أكل حلم
االبل ومنهم َمن ال يتوضأ ِمن ذلك ،مع هذا فكان بعضهم يصيل خلف
((( املوافقات (.)131/5
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بعض .(((»..

والطريقة امل ُثىل يف التعاطي مع هذا اخلالف يمكن ُ
إمجالا فيام ييل(((:

 -1مناقشة األقوال وأدلتها بإنصاف وموضوعية من أجل الوصول

للراجح.

حيث إن بناء مرجعية للنقاش واحلوار بني املختلفني تسـهل الوصول

إىل نتائـج إجيـابية ،وحتسم مادة النزاع ،كاالتفـاق عىل صـحة الدليـل،

أو اعتبار بعض أنواعه لدى الطرفني.

ِ
ٍ
قال الشاطبي« :و َبيانه ّ
يرجعان
أصل
أن اخلصمني إ ّما أن يتّفقا عىل
ٍ
بحال  ،وإذا
إليه َأم ال ،فإن مل َيتّفقا عىل يشء؛ مل ي َق ْع بِ ُمنا َظ َر ِتام فائد ٌة
ٍ
متنازع ًا
دليل ،وكان الدَّ لِ ُيل عند اخلصم
كانت الدعوى ال بدّ هلا ِمن
َ
يل ،فصار ِ
فيه ،فليس عند ُه بدلِ ٍ
اإل ُ
حيصل
تيان به عبث ًا ال يفيد فائد ًة وال ّ
ٍ
ِ
بطريق يعر ُف ُه؛ ّ
ألن
الصواب
مقصود ًا ،ومقصود املناظرة َر ُّد اخلصم إىل
طاق ،فال بدّ من رج ِ
رده بغري ما يعرفه ِمن باب تكليف ما ال ُي ُ
وع ِهام إىل
ُ ُ
السائل َم ْع ِر َف َة اخلصم ا ُْل ْست َِد ِّل ،وعىل ذلك ّ
ُ
دل قوله
دليل يعرفه اخلصم
تعاىل ﴿:ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﴾ اآلية[ ،النساء]59 :؛ ّ
ألن

الكتاب والسنة ال خالف فيهام عند أهل اإلسالم ،ومها الدليل واألصل

((( اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف باختصار (.)109
((( ينظر :اخلالف أنواعه وضوابطه ،حسن العصيمي (.)106-99
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املرجوع إليه يف مسائل التنازع»(((.
حق املخالف ُ
بيان ضعف القول املخالف له برشط بيان األدلة
ِ -2من ّ
واحلجج عىل ذلك.

قال ابن تيمية« :وهلذا قال العلام ُء املصنّفون يف األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ِمن أصحاب الشافعي وغريهّ :
إن م ْث َل هذه املسائل االجتهادية

ٍ
ألحد ْ
تكلم فيها
ال تُنكر باليد ،وليس
أن ُيلزم َ
الناس باتباعه فيها؛ ولكن ُي ُ
باحلجج العلمية  ،فمن تبني له صح ُة ِ
أحد القولني تبعه  ،و َمن قلد َ
أهل

إنكار عليه»(((.
القول اآلخر فال
َ

-3ال إنكار يف مسائل االجتهاد.

إن منع اإلنكار يف املسائل االجتهادية املعتربة ّ
ّ
ألن كال املختلفني له

دليله الذي مل خيالف فيه النصوص القطعية أو اإلمجاع الشائع ،ومل خيرجا
فيه من دائرة االجتهاد ،فهام بني األجر واألجرين ،واإلثم مرفوع عنهام.

قال الزركيش« :أن اإلنكار من املنكر إنام يكون فيام اجتمع عليه ،فأما

املختلـف فيه فال إنكار فيه؛ ّ
ألن كل جمتهد مصـيب ،أو املصيب واحـد
وال نعلمه ،ومل يزل اخلالف بني السلف يف الفروع ،وال ينكر أحدٌ عىل

غريه جمتهد ًا فيه ،وإنام ينكرون ما خالف نص ًا أو إمجاع ًا قطعي ًا أو قياس ًا
((( املوافقات (.)415/5
((( جمموع الفتاوى (.)80/30
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جلي ًا ،وهذا إذا كان الفاعل ال يرى حتريمه ،فإن كان يراه فاألصح اإلنكار

كام قاله الرافعي يف الوليمة»(((.

 -4ليس للمفتي أو العامل أن يلزم الناس باتباعه يف هذه املسائل:

ّ
إن انتهاج املفتي أو العامل ملسلك القطعية والصواب ،وممارسة منهج

اإللزام الرشعي واالعرتاض عىل املخالف يف املسائل االجتهادية هو يف
إخراج هلا ِمن نطاقها الصحيح وحميطها اخلاليف الذي وضعها
احلقيقة
ٌ

أهل العلم فيه ،فهي ال تعدو أن تكون ضمن إطار االجتهاد العام،
ودائرة اخلالف السائغ املعتربِ ،
ومن هنا منع السلف و َمن بعدهم مسلك
اإلنكار ،وكذلك مسلك اإللزام وادعاء القطعية للمسائل املختلف فيها
والتي مل خيالف فيها اخلصم النص الرصيح أو اإلمجاع أو األدلة املعتربة.

وهذا ما قرره النووي فقال« :ومل يزل اخلالف يف الفروع بني الصحابة

فمن بعدهم ريض اهلل عنهم أمجعني ،وال ُينكر حمتسب وال غريه
والتابعني َ

عىل غريه ،وكذلك قالوا :ليس للمفتي وال للقايض أن يعرتض عىل َمن
خالفه إذا مل خيالف نص ًا أو امجاع ًا أو قياس ًا جلي ًا»(((.

العامي التزا ُم مذهب معني؛
وقال العز بن عبد السالم« :واليلزم
َّ

((( املنثور يف القواعد الفقهية ( )140/2ولالستزادة ينظر مبحث [مدى صحة عبارة
(ال إنكار يف مسائل اخلالف)] ففيه تفصيل ،ينظر ص (.)67
((( املرجع السابق (.)24/2
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فإن الناس يف زمن الصحابة ريض اهلل عنهم إىل أن ظهرت املذاهب مل
يزالوا يقلدون العلامء يف الوقائع املخت َلف فيها ِمن غري التزام ٍ
ٍملفت معني،
ومل ينكر ذلك أحدٌ ِمن العلامء ،ومل يقل أحدٌ من املفتني ملن استفتاه :إذا
استفتيتني فال تسأل غريي ،وهذا مما نعلمه بالرضورة»(((.

حكم احلاكم أو القايض املبني عىل هذا اخلالف:
 -5ال ُينقض
ُ

ينحرص العمل هبذه القاعدة يف القضايا االجتهادية ذات االختالف

السائغ ،كام يقترص جانبها التطبيقي والعميل يف املسائل التي جتري فيها

الدعاوي واخلصومات لدى احلاكم أو القايض مثل قضايا النكاح

والعقود واجلنايات واحلدود وما يف حكمها ،وال يشمل ذلك ما له
ارتباط بالقضايا العقدية أو الرتجيحات املتعلقة باجلوانب التعبدية

املحضة كدعاء االستفتاح وخالفه.

الفروع التي
موضح ًا حدو َد هذه القاعدة« :مقصودهم
قال القرايف ّ
ُ

التناز ُع فيها بني الناس ملصالح الدنيا»(((.
يقع
ُ
ُ

وقال اخلطيب البغدادي مب ّين ًا االتفاق عىل عدم نقض احلكم يف مسائل

حكم احلاك ِم -أي القايضّ -
فإن املسلمني أمجعوا عىل أنّه
االجتهاد« :وأ ّما
ُ
((( شجرة املعارف واألحوال (.)323
((( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام ص (.)88
58

الفصـل الثانـي

ٍ
قياس معلوم»(((.
لنص ،أو إمجاعٍ ،أو
ال ُينقض إذا مل يكن خمالف ًا ٍّ

ٍ
بتعليل ماتع مجيل فقال« :أنه لوال ذلك ملا استقرت
وعلل ذلك القرايف

للحكام قاعدة ،ولبقيت اخلصومات عىل حاهلا بعد احلكم ،وذلك يوجب
دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد ،وهو ٍ
مناف للحكمة

التي ألجلها نُصب احلكّام .(((»..
اخلروج ِمن هذا اخلالف باجتناب ما اختُلف يف حتريمه،
ُ -6يستحب
ُ
وفعل ما اختُلف يف وجوبه.

أصل العمل بقاعدة (اخلروج ِمن اخلالف مستحب) يعتمد عىل الورع

واالحتياط يف الدين ،وسالمة املسلك الفقهي والتعبدي للمسلم ،وإبراء
الذمة ،حذر ًا ِمن أن يكون الصواب مع املخالف ،ال سيام مع قوة دليله،

لذلك اتفقت آراء أهل العلم عىل استحباب اخلروج من اخلالف إذا مل
خرق إلمجاع ،أو خمالف ٌة ٍ
خالف آخر ،أو ٌ
لسنة ثابته.
ينتج عنه
ٌ

وامثلته يف اجلانب الفقهي كثرية ،فيستحب للمرء اإلتيان باملضمضة

واالستنشاق يف ُغسل اجلنابة والوضوء ،واستحباب تبييت النية لصوم

النفل ،والتسمية يف الوضوء ،واستيعاب الرأس باملسح ،والرتتيب يف
قضاء الصلوات إذا كان ال يرى الوجوب يف هذه املسائل.

((( الفقيه واملتفقه (.)126/2
((( الفروق ،للقرايف (.)104/2
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«الفرار ِمن اخلالف إىل اإلمجاع ِمن الورع املؤكّد»(((.
قال الغزايل:
ُ

وقال النووي« :إن العلامء متفقون عىل احلث عىل اخلروج من اخلالف
إخالل ٍ
ٌ
بسنة أو وقوع يف خالف آخر»(((.
إذا مل يلزم منه
ُّ
احلط ِمن أقدار العلامء وتن ُّقصهم بسبب خمالفتِهم يف
 -7ال جيوز

مسائل اخلالف السائغ ،فض ً
جيوز
ال عن التضليل أو التجريح ،كام ال ُ

َج ْع ُل هذه املسائل ماد ًة للنزاع واهلجر والوالء والرباء:

يقول ابن عبد الربّ :
«إن أصحاب النبي  كانوا خيتلفون يف مسائل
ِ
يب بعضهم بعض ًا بِ َأ ْك َث َر ِمن َر ِّد قوله وخمالفتِه
الفقه وعلوم الديانة ،فال َيع ُ
ِ
السنة يف ذلك ،وهكذا جيب عىل ِّ
كل مسلم»(((.
إىل ما عنده من ُّ
وحاصله ّ
أن «هذا النوع من االختالف ال يوجب معادا ًة وال افرتاق ًا

يف الكلمة ،وال تبديد ًا للشملّ ،
فإن الصحابة ريض اهلل عنهم اختلفوا
يف مسائل كثرية ِمن مسائل الفروع :كاجلد مع اإلخوة ،وعتق أم الولد

بموت سيدها ،ووقوع الطالق الثالث بكلمة واحدة ،ويف اخللية والربية
والبتة ،ويف بعض مسائل الربا ،ويف بعض نواقص الوضوء ،وموجبات
بعضهم لبعض
نصب ُ
الغسل ،وبعض مسائل الفرائض وغريهـا ،فلم َي ْ

((( إحياء علوم الدين (.)115/2
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)23/2
((( التمهيد ( ،)221/17ولالستزادة ينظر :التمهيد (.)368/8
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عداوةً ،وال قطع بينه وبينه عصم ًة ،بل كانوا ٌ
كل منهم جيتهد يف نرص قوله
بأقىص ما يقدر عليه ،ثم يرجعون بعد املناظرة إىل األلفة واملحبة واملصافاة
واملواالة ِمن غري ْ
بعضهم لبعض ِضغن ًا ،وال ينطوي له عىل
أن يضمر ُ

معتبة وال ذم ،بل يدل املستفتي عليه مع خمالفته له ،ويشهد له بأنه خري

منه وأعلم منه .فهذا االختالف أصحابه بني األجرين واألجرٌّ ،
وكل
منهم مطيع هلل بحسب نيته واجتهاده وحتريه احلق»(((.
ٍ
تبي منهج
وهذه النقوالت العلمية التي سبق إيرا ُد طرف منها ّ

السلف الصالح رضوان اهلل عليهم يف التعاطي مع هذا النوع من
االختالف ،والطريقة العلمية واألدبية التي انتهجوها يف رفع اخلالف فيام

بينهم ،وهي يف واقعها ترمج ٌة حية لألخالق الرفيعة ،واآلداب العلية التي
اكتسبوها ِمن واقع تربيتهم عىل األدب قبل العلم ،وهي رسال ٌة إىل أهل
التعصب ِمن طلبة العلم والباحثني واملثقفني ،والذين ما برح بعضهم

ُيمسك حمربته ليربهن صحة القول الذي يميل إليه يف مسائل اجتهادية

بأسلوب يميل إىل اإلسفاف والتعصب ،وعدم إعذار اآلخرين ،ويسلك
فيه مسلك اإللزام العلمي ،بل واإلثبات القطعي ،واستباحة محى خمالفيه
ورميهم بشتى التهم ،ظن ًا منه أنه بذلك ينترص ملذهب السلف! و ُيظهر
السنة املحضة!.

((( الصواعق املرسلة (.)517/2
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ٍ
تضاد غري سائغ:
القسم الثاين :اختالف

وهو االختالف الوارد يف املسائل الرشعية التي ال يسوغ االجتهاد

فيها؛ ألنه ورد فيها ٌ
قطعي الداللة والثبوت.
دليل
ُّ

ّص ،فإذا تبني
قال ابن القيم« :فاالجتهاد إنام ُيعمل به عند عدم الن ّ

ّص فال اجتهاد ،إال يف إبطال ما خالفه»(((.
الن ّ

والطريقة املثىل يف التعاطي معه يمكن ُ
إمجالا فيام ييل(((:

 -1بيان عدم صحة القول أو العمل املبني عىل اخلالف املذموم

ملصادمته النصوص الصحيحة أو اإلمجاع.

مع مراعاة أن يكون ذلك ضمن اآلداب املرعية للخالف ،والضوابط

الرشعية للنصيحة ،ومن خالل منهج االستدالل الرشعي عند أهل

السنة واجلامعة ،وبيان املوقف من الرأي املخالف.
قال ابن رجبِ :
«ومن أنواع النُّصح هلل تعاىل وكتابه ورسوله -وهو مما
ُ

ُ
وبيان داللتهام عىل
خيتص به العلام ُء -ر ُّد األهواء املض ّلة بالكتاب والسنة،
ِ
الضعيفة ِمن ّ
زلت العلامء،
ما خيالف األهوا َء ك َّلها ،وكذلك ر ُّد
األقوال َّ
ُ
وبيان داللة الكتاب والسنّة عىل ر ِّدها»(((.
((( إغاثة اللهفان (.)170/1
((( ينظر :اخلالف أنواعه وضوابطه  ،حسن العصيمي ( ،177-175و .)222-215
((( جامع العلوم واحلكم (.)224/1
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-2إنكار هذا القول أو العمل بحسب درجات اإلنكار.

ُ
الف ُسنّ ًة أو إمجاع ًا شائع ًا وجب
قال ابن القيم« :فإذا كان
القول ُي ُ

إنكاره اتِّفاق ًا»(((.
ُ

 -3ال اعتبار ملراعاة هذا اخلالف وال للخروج منه.

ٍ
لدليل
اطراح
ومر ّد ذلك كون القول أو الفعل الذي عليه املخالف فيه
ٌ

من األدلة الثابتة املعتربة؛ ألن مأخذ املخالف ضعيف ،ويلزم من مراعاة
خالف آخر ،أو خمالفة ٍ
ٍ
سنة ثابتة.
هذا اخلالف واخلروج منه ؛ الوقوع يف
قال العز بن عبد السالم وهو يتحدث عن اخلروج من اخلالف غري

ابط يف هذا ّ
«والض ُ
الضعف،
السائغ:
أن مأخذ املخالف إن كان يف غاية َّ
ّ
ِ
نظر إليه ،وال التفات عليه إذا كان ما اعتمد
وال ُبعد من ّ
الصواب فال َ

ُ
نصه دلي ً
احلكم
مأخذه مما ُين َق ُض
ال رشع ًا ،وال س ّيام إذا كان
يصح ُّ
عليه ال ُّ
ُ
ِ
بمثله»(((.
 -4عدم نرش زالت العلامء بني الناس.
ّ
إن ِمن كامل احلكمة ،ومتام النصح أال يسعى املرء إىل آحاد املسائل

وأغلوطات العلامء وزالهتم فيهدف إىل نرشها وبثها بني العامة ،فهذا
مسلك مشني ،وأسلوب مهني؛ إذ الزمه اغرتار اجلهال واألحداث وأهل

((( إعالم املوقعني (.)223/3
((( قواعد األحكام (.)253/1
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هوى يف نفوسهم ،أو لثقتهم
األهواء هبذه الزلة ،إما لكوهنا صادفت
ً
العمياء يف العاملِ ،
ومن َث ّم تقليده يف ز ّلته ،فإماتتها يف مهدها وعدم نرشها

خفي آخر ذكره الغزايل
فيه تفويت التباع زالت العلامء ،وهناك
ٌ
جانب ٌ
ِ
حرم عليه حكايتُها؛ لع ّلتني :إحدامها :أهنا
فقالَ « :من عرف من عامل زل ًة ُ
َّ
أمر
أعظم
غيبة ،والثانية -وهي
هام:-أن حكايتَها ّ
هتون عىل املستمعني َ
ُ
تلك الز ّلة ،ويسقط ِمن قلوهبم استعظامهم اإلقدام عليها ،فيكون ذلك
سبب ًا لتهوين تلك املعصية»(((.

 -5ال جيوز تقليدُ العامل يف ز ّلته التي َّ
زل فيها.
ّ
إن زلة العامل يكمن خطرها ِمن عواقبها املرتتبة عليها بتقليد األتباع

له يف هذه الزلة ،وهذا ما حذر منه ابن عباس ريض اهلل عنهام حيث قال:
«ويل لألتباع من عثرات العامل ،قيل :كيف ذلك؟ قال :يقول العامل شيئا

برأيه ثم جيد من هو أعلم برسول اهلل  منه فيرتك قوله ذلك ،ثم يميض
األتباع»(((.

لذلك شبه العلامء زلة العامل بانكسار السفينة؛ ألهنا إذا غرقت غرق

معها خلق كثري(((.

((( إحياء علوم الدين (.)21/2
((( أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله (.)984/2
((( جامع بيان العلم وفضله (.)982/2
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املخوف يف ِ
قال ابن القيمِ :
«ومن املعلوم َّ
زلة العامل تقليدُ ه فيها؛ إذ
أن
َ
ُ
َف ِمن ز ّلة العامل عىل غريه .فإذا َعرف أهنا ز ّل ٌة مل جيز له ْ
أن
لوال التقليدُ مل ُي ْ

اتباع للخطأ عىل عمد ،و َمن مل يعرف أهنا
يتبعه فيها باتفاق املسلمني؛ فإنه ٌ

مفرط فيام ُأمر به»(((.
ز ّل ٌة فهو أعذر منه ،وكالمها ِّ

ّ
يصح اعتام ُدها ِمن جهة ،وال األخذ
وقال الشاطبي:
«..أن زل َة العامل ال ُّ

هبا تقليد ًا له وذلك؛ ألهنا موضوع ٌة عىل املخالفة للرشع ،ولذلك عُدّ ت

زلة ،وإال فلو كانت معتدّ ًا هبا؛ مل ُيعل هلا هذه الرتبة ،وال نُسب إىل
صاح ُبها الزلل فيها»(((.

-6ال يصح اعتام ُدها قوالً معترب ًا يف املسائل اخلالفية.

قال الشـاطبي« :فإذا كان َب ِّين ًا َظاهر ًا أن َ
خمالف للقـرآن
قول القائل
ٌ

يصح االعتدا ُد به وال البنا ُء عليه .. ،..وأنه ال يصح اعتام ُدها
أو للسنة ،مل َّ
ٍ
اجتهاد ،وال هي
الشعية؛ ألهنا مل تصدر يف احلقيقة عن
خالف ًا يف املسائل ّ

ِمن مسائل االجتهاد ،وإن حصل ِمن صاحبها اجتها ٌد ،فهو مل يصادف
فيها حمالً ،فصارت يف نِسبتها إىل الرشع كأقوال غري املجتهد ،وإنّام ُي َعدُّ
األقوال الصادرة عن ٍ
أدلة معتربة يف الرشيعة ،كانت مما يقوى
يف اخلالف
ُ ّ
جمر ِد خفاء الدّ ليل أو عدم مصادفته
أو َيضعف ،وأ ّما إذا صدرت عن ّ
((( إعالم املوقعني (.)133/3
((( املوافقات (.)136/5
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يصح ْ
السلف
ُ
أن ُيعتدّ هبا يف اخلالف ،كام مل يعتدّ
فال ،فلذلك قيل :إنه ال ُّ
الصالح باخلالف يف مسألة ربا الفضل ،واملتعة ... ،وأشباهها ِمن املسائل
ُ

التي خفيت فيها األدلة عىل َمن خالف فيها»(((.

الزلة.
 -7نقض احلكم الذي ُبني عىل هذه ّ
«كل ٍ
قال القرايفُّ :
يشء أفتى فيه املجتهدُ فخرجت فتياه فيه عىل خالف

ِ
َّص ،أو القياس اجليل السامل عن املعارض
اإلمجاعِ ،أو القواعد ،أو الن ِّ

الراجح ال جيوز ملق ِّلده ْ
أن ينقله للناس ،وال يفتي به يف دين اهلل تعاىل؛

َّ
تقرره
فإن هذا احلكم لو َحكم به
ُقره رشع ًا بعد ُّ
حاكم لنقضناه ،وما ال ن ُّ
ٌ

ُقره
نقره رشع ًا إذا مل يتأ َّكدْ  ،وهذا مل يتأكَّد ،فال ن ُّ
بحك ِم احلاك ِم أوىل أن ال َّ

رشع ًا ،والفتيا بغري رش ٍع حرا ٌم ،فالفتيا هبذا احلك ِم حرا ٌم ،وإن كان اإلما ُم
ٍ
عاص به ،بل مثاب ًا عليه؛ ألنّه بذل جهده عىل حسب ما ُأمر
غري
املجتهدُ َ
به»(((.

وتقديره ،وعد ُم إهدار منزلته.
 -8معرف ُة قدْ ر العامل ،واحرتا ُمه
ُ
ّ
إن ِمن لوازم معرفة قدر أهل العلم واالجتهاد ،وحفـظ مكانتهـم

أال ينتقص ِمن منزلتهم ،وال يبخس ِمن حقهم بسبب ٍ
زلة أو رأي فقهي
ُ
ٍ
ٍ
تعمد ملخالفة
جمانب للصواب صدر عن اجتهاد خاطىء ،وليس عن
((( املوافقات (.)139/5
((( الفروق (.)109/2
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احلق وجمانبته ،فاملسلك الصحيح توجيه النقد إىل القول وجتنب املساس

بالقائل ،والفصل التام بني القول وقائله مع التامس العذر للمجتهد،
والتأدب يف رد مقالته ،وهذا ِمن حسن ظن املسلم بأخيه املسلم ،ومن
أدب االختالف معه.

الشاطبي« :كام أنّه ال ينبغي ْ
قال ّ
أن ُينسب صاح ُبها إىل التّقصري،
وال أن يشنّع عليه هبا ،وال ُينتقص ِمن أجلها ،أو ُيعتقد فيه اإلقدام عىل

املخالفة بحت ًاّ ،
خالف ما تقتيض رتبتُه يف الدِّ ين»(((.
فإن هذا ك ّله
ُ
فائدةٌ :يف مدى صحة عبارة (ال إنكار يف مسائل اخلالف):

شاعت هذه العبارة ،وكثر تداوهلا ،وهي غري مس ّلمة عىل إطالقها،
كل ٍ
إنكار يف مسائل االجتهاد ،إذ ُّ
والصواب ْ
قول من مسائل
أن ُيقال :ال
ُ
َ
االجتهاد حيتمل أن يكون صواب ًا ،أو يقال :ال إنكار يف مسائل اخلالف
املعترب ،وأما مسائل اخلالف غري املعترب فال بدّ ِمن إنكارها.
ّ
وإن منشأ اللبس يف هذه العبارة هو عدم التفريق بني مسائل اخلالف

ومسائل االجتهاد ،فاإلنكار يتوجب عىل املخالف إذا خالف نص ًا قطعي
تلف فيه ،وإنام
الداللة والثبوت ،أو إمجاع ًا؛ ألنه تقرر بأنه« :ال ُينْك َُر ا ُْل ْخ ُ

ُينْك َُر ا ُْل ْج َم ُع عليه»(((.

((( املوافقات (.)136/5
((( األشباه والنظائر ،للسيوطي ص (.)158
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َ
قال سفيان الثوري« :إذا رأيت الرجل ُ
العمل الذي قد ْ
ف
يعمل
اخت ُِل َ

فيه وأنت ترى غري ُه فال َتن َْه ُه»(((.

ْكر َ
ف فيه
ون ما ُأ ْجِ َع عليه ،أما ا ُْل ْخ َت َل ُ
وقال النووي« :ثم العلامء إنام ُين ُ
ٍ ِ
ألن عىل َأ َح ِد ا َْل ْذ َه َب ْ ِ
ي ُّ
فال إنكار فيه؛ ّ
يب ،وهذا هو املختار
كل جمتهد ُمص ٌ
عند كثريين ِمن املحققني أو أكثرهم ،وعىل املذهب اآلخر املصيب واحد
مرفوع عن ُه  ،...ومل ْ يزل اخلالف يف
واإلثم
تعي لنا،
واملخطىء غري ُم َ ٌ
ٌ
ُ

فمـ ْن بعدهم ريض اهلل عنهم أمجعـني،
الفروع بني الصحابة والتابعني َ
تسـب وال غـريه عىل غـريه ،وكـذلك قالوا ليـس للمفتي
وال ُين ِْك ُر ُم ْ
ٌ

وال للقايض أن يعرتض عىل من خالفه إذا مل خيالف نص ًا أو امجاع ًا أوقياس ًا

جلي ًا»(((.

وقال الغزايل عندما ذكر رشوط االحتساب« :الرشط الرابع :أن

يكون كونه منكر ًا معلوم ًا بغري اجتهاد فكل ما هو يف حمل االجتهاد فال
حسبة»(((.

((( رواه أبونعيم يف حلية األولياء (.)368/6
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ( )24- 23 / 2باختصار.
((( إحياء علوم الدين (.)325/2
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املبحث الثالث
رش حمض؟
هل اخلالف ٌ
ِمن خالل ما تم تقريره يف املحور السابق عن أنواع اخلالف ،وتوضيح

املوقف الرشعي جتاه كل نو ٍع منها ،وكيفية التعاطي معها يف اجلانب
العلمي والسلوكي ،يتبني ّ
أن بعض أنواع اخلالف ذات منحنى إجيايب ،له

دالالته وأبعاده املعتربة ،وهذا يشمل خالف التنوع ،واالختالف السائغ
املعترب ،مما ُّ
يدل عىل ّ
أن اخلالف ليس رش ًا عىل إطالقه ،بل يف بعض أنواعه

وسع ٌة لألمة.
رمح ٌة َ

وتؤصل ملفهوم السعة
توضح
وثمة
ٌ
السلف ّ
ّ
نقوالت عن بعض ّ
والرمحة يف هذين النوعني ِمن اخلالف (التنوع والسائغ) ،وتربز بعض
املصالح املعتربة املرتتّبة عليهام.

السبعة
ومن ذلك قول القاسم بن حممد رمحه اهلل -أحد فقهاء املدينة ّ

يف زمن التابعني« :-لقد نفع اهللُ باختالف أصحاب حممد  يف أعامهلم،

ُ
العامل بعمل رجل منهم إال رأى ّ
أن خري ًا منه قد عمله»(((.
ال يعمل

وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل« :ما يرسين ّ
أن يل باختالفهم محر

((( جامع بيان العلم وفضله (.)901/2
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النَّ َعم»(((.

حب ّ
أن
قال القاسم« :لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز :ما ُأ ُّ

أصحاب رسول اهلل مل خيتلفوا؛ ألنه لو كان قوالً واحد ًا كان الناس يف
ٍ
رجل منهم كان يف
ضيق ،وإهنم أئم ٌة ُيقتدى هبم ،فلو أخذ أحدٌ بقول

َسعة»(((.

لكن هناك جانب يشري إليه القايض إسامعيل فيقول« :إنام التوسعة يف

اختالف أصحاب رسول اهلل  توسعة يف اجتهاد الرأي ،فأما أن يكون
توسعة أن يقول اإلنسان بقول واحد منهم ِمن غري أن يكون احلق عنده
فيه فال ،ولكن اختالفهم يدل عىل أهنم اجتهدوا فاختلفوا»(((.

قال ابن عبدالرب معقب ًا« :كالم إسامعيل هذا حس ٌن جد ًا»(((.

«وهناك جانب آخر من التوسعة :وهو أن العلامء إذا اجتهدوا وتباينت

اجتهاداهتم فذهب ُّ
كل واحد منهم مذهب ًا مغاير ًا ملذهب صاحبه فإن ذلك

ال خيلو من مصالح تعود عىل األمة -إذا كان اخلالف سائغ ًا -فيذهب

بعضهم إىل جواز بعض األمور التي حيصل بالقيام هبا بعض املنافع
للمسلمني أو ختفيف بعض الرضر أو احلرج عنهم ،األمر الذي يعود أثره

((( املرجع السابق.
((( جامع بيان العلم وفضله ( ،)900/2وينظر :جمموع الفتاوى (.)80/30
((( جامع بيان العلم (.)906/2
((( املرجع السابق ( .)907/2
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عىل َمن استفتى هذا العامل فقلده غري قاصد لتتبع الرخص أو اجلري مع
داعية اهلوى ،يف حني ينأى عن ذلك من ذهب إىل حتريمه ،وهكذا يكون

احلال بالنسبة إىل َمن قلده ،وهبذا االعتبار يف النظر يف املسائل االجتهادية

حتصل التوسعة عىل املكلفني ،وهي نوع رمحة ما مل يفض إىل مفاسد أعظم
ِمن التناحر أو خفاء احلكم الصحيح»(((.

وهذا ما أشار إليه اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل عندما كتب إسحاق

سميتُه (كتاب االختالف)
بن هبلول كتاب ًا فجاء به إليه ،وقال :هذا كتاب ّ
تسمه (كتاب االختالف) ،سمه (كتاب
فقال له اإلمام أمحد« :ال
ِّ

السعة)»(((.
َّ

قال القايض ابن العريب رمحه اهلل« :االختالف والتفرق املنهي عنه

إنام هو املؤدي إىل الفتنة والتعصب وتشتيت اجلامعة ،فأما االختالف يف
الفروع فهو ِمن حماسن الرشيعة»(((.

فالتوسيع عىل املكلفني يقع يف اخلالف ِمن هذه احليثية(((؛ ّ
فإن «النزاع
ُ
رش عظيم ِمن خفاء احلكم،
يف األحكام قد يكون رمح ًة إذا مل يفض إىل ٍّ
((( فقه الرد عىل املخالف ،للدكتور خالد السبت (.)28-27
((( انظر :طبقات احلنابلة البن أيب يعىل (.)297/1
((( أحكام القرآن (.)382/1
ِ
((( باعتبار َمن مل يظهر له الراجح من األقوال واألدلة من أهل التقليد ،وليس تسويغ ًا
لرتك الراجح ِمن األحكام ملن ظهر له.
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ٌ
رجل كتاب ًا سامه (كتاب االختالف) ،فقال أمحد :سمه
وهلذا صنف
السعة)ّ ،
احلق يف نفس األمر واحدٌ  ،وقد يكون ِمن رمحة اهلل
وإن َّ
(كتاب َّ
ببعض الناس خفاؤه ملا يف ظهوره ِمن الشدة عليه ،ويكون ِمن باب قوله
تعاىل ﴿ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [املائدة.(((»]101 :

«نقطع ّ
واقع ممن
بأن اخلالف يف مسائل االجتهاد
وقال الشاطبي:
ٌ
ُ

حمض الرمحـة ،وهم الصحـابة و َمن اتبعهم بإحسـان ،بحيـث
حصل له ُ

املخالف منهم يف
ال يصح إدخاهلم يف قسم املختلفني بوجه ،فلو كان
ُ
بعض املسائل معدود ًا ِمن أهل االختالف -ولو بوجه ما -مل يصح
إطالق القول يف حقه :إنه ِمن أهل الرمحة ،وذلك باطل بإمجاع أهل السنة.

ومعنى هذا أهنم فتحوا للناس باب االجتهاد وجواز االختالف

فيه؛ ألهنم لو مل يفتحوه لكان املجتهدون يف ضيقّ ،
ألن جمال االجتهاد

وجماالت الظنون ال تتفق عادة ،فيصري أهل االجتهاد مع تكليفهم بإتباع
نوع ِمن تكليف مـا
ما غلب عىل ظنوهنم مكـلفني بإتباع خالفه ،وهو ٌ
ال يطاق ،وذلك ِمن أعظم الضيق ،فوسع اهلل عىل األمة بوجود اخلالف

فتح ٍ
باب لألمة للدخول يف هذه الرمحة ،فكيـف
الفروعي فيهم ،فكـان َ

ال يدخلون يف قس ِم ( َمن رحم ر ُّبك) ؟! فاختالفهم يف الفروع كاتفاقهم
((( جمموع الفتاوى (.)159/14
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فيها ،واحلمد هلل»(((.

ّ
إن هذه النقوالت العلمية حتتّم علينا إعاد َة النظر يف الرؤية السلبية

إىل مفهوم االختالف السائغ املحمود بني أهل العلم ،ورجاالت الفكر
اإلسالمي ِمن خالل تصحيح النظرة إىل التنوع اإلجيايب يف طرق الدعوة
حتـزب
إىل اهلل وأسـاليبها ما دامت ضمن اإلطـار الرشعي العـام ،دون ّ
أو تعصب ،عرب منح مساحة كافية ِمن اخلالف املحمود بني مكونات
األمة املسلمة.

ّ
ولعل كثري ًا ِمن تيارات العمل اإلسالمي يف احلقبة األخرية أدركت

هذا الواقع -وإن كان جزئي ًا ومرحلي ًا -فبدأت بالتقارب فيام بينها فكري ًا،
وسمحت خلَ ْلق مساحة ِمن التكيف املؤسيس يف التعايش الصحيح
اإلجيايب والعميل فيام بينها ،أثمر غراسه بوحدة القلوب ،وتأسيس
مرجعيات رشعية موحدة تكونت عىل شكل جمالس إسالمية ،أصبحت
تُشكل مرجع ًا إسالمي ًا ،وهذا كله -بعد توفيق اهلل -بسبب املعاجلة

اإلجيابية لقضايا اخلالف العالقة بني األطياف اإلسالمية املتعددة ،والتي

ارتأت أن ترمي خالفاهتا وراءها ظهري ًا ،فبدأت بمرحلة بناء أرضية
مشرتكة ِمن العمل اجلاد(((.
((( االعتصام للشاطبي ( )676/2بترصف واختصار.
((( وهي خطوة إجيابية لكنها بطيئة جتاه تسارع األحداث!.
73

معالـم منهجـية فـي الخـالف

فاالختالف ضمن املحددات والضوابط الرشعية يمكن استثامره
بحيث يتحول إىل حمور إجيايب فاعلِ :
فمن «طبيعة الناس أن خيتلفوا؛ ّ
ألن
هذا االختالف ٌ
أصل ِمن أصول خلقتهم حيقق حكمة عليا ِمن استخالف

هذا الكائن يف األرضّ .
إن هذه اخلالفة حتتاج إىل وظائف متنوعة،
واستعدادات شتى ِمن ألوان متعددة؛ كي تتكامل مجيعها وتتناسق،

وتؤدي دورها الكيل يف اخلالفة والعامرة»(((.
(اختالف أمتي رمحة)
تنبيه :وأ ّما ما ُينسب إىل النبي ِ من أنه قال:
ُ

فهذا ال أصل له(((.

((( يف ظالل القرآن (.)215/1
((( ينظر :سلسلة األحاديث الضعيفة (حديث رقم .)57
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املبحث الرابع
أسباب اخلالف املذموم
ّ
إن إدراك أسباب اخلالف املذموم يمثل ظاهر ًة إجيابي ًة يف احلياة

العلمية؛ ليتم جتنُبها يف املامرسات العملية والسلوكية ،وعدم سلوك

الطرق املؤدية هلا.

ولن نتناول يف هذه املالمح أسباب اخلالف بني أهل العلم والفقه

فلعله ُيراجع يف مظانّه((( ،وإنام سيقترص احلديث عن أهم األسباب

الرئيسة للخالف املذموم بني أهل السنة املؤدي لل ُفرقة والنزاع ،مع

ٍ
أسباب أخرى ،لكنّها إما أن تكون فرعية ،أو داخلة فيام
اإلقرار بوجود
ٍ
بوجه ما ،ويمكن ُ
إمجال هذه األسباب فيام ييل:
نذكره
 -1البغي:

ّ
إن صور البغي يف اخلالف تتمحور حول التعدي والظلم واجلور عىل

((( من الكتب التي ألفت يف هذا الباب« :رفع املالم عن األئمة األعالم» البن تيمية،
و«اإلنصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أوجبت اإلختالف بني املسلمني يف
آرائهم» للبطليويس ،و«اإلنصاف يف بيان أسباب اإلختالف» للشاه ويل اهلل الدهلوي ،
و«أسباب اختالف الفقهاء» للدكتور عبد اهلل الرتكي.
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املخالف ِمن خالل عدم إنصافه ،وجترحيه واإلسفاف يف عبارات الرد

عليه ،واعتبار ِّ
مسوغ ًا للتهاجر والقطيعة والتدابر ،مما يؤدي
كل خالف ّ
إىل االفرتاق والشقاق والتشاحن.

ولقد َّبي القران الكريم ّ
أن أحد مصادر االختالف واالفرتاق بني
ٍ
رسالة جلية ٍإىل العلامء واملصلحني
أهل الكتاب كان بسبب البغي ،يف

من هذه األمة ّ
أن اخلالف املذموم قد يقع بني ع ْلية القوم بسبب البغي
مع وجود العلم؛ ألن األخري ال يكفي لصالح املرء وإصالح واقعه إذا

مل تسانده اخلشية واخلوف ،وتعضده األخالق احلميدة ،قال تعاىل﴿:ﱾ

ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎﲏ ﴾ [البقرة.]213 :

قال ابن تيمية« :االجتهاد السائغ ال يبلغ َ
مبلغ الفتنة والفرقة إال مع

البغي ال ملجرد االجتهاد ،كام قال تعاىل ﴿ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ﴾ [آل عمران،]19 :

وقال﴿ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [األنعام:

 ،]159وقال ﴿ :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ﴾
مع
[آل عمران ،]105 :فال يكون فتن ٌة وفرق ٌة مع وجود االجتهاد السائغ ،بل َ
نوع بغي»(((.

((( االستقامة (.)31/1
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ّ
إن مظاهر البغي بني بعض املثقفني تطفو عىل السطح عرب امتطاء صهوة

الردود العلمية ،أو املناكفات الفقهية ،لتصفية احلسابات واخلالفات بني

أتباع املدارس املتعددة ،والتيارات املتنازعة ،فتشم رائحة البغي من عنوان
الكتاب قبل الولوج يف صفحـاته ،من خالل إسـقاط الرموز العلميـة،
أو اإلسفاف بالدعاة إىل اهلل تعاىل ممن سبقونا يف اإليامن ،ولعل بعضهم

قد حط رحله يف اجلنان ،عرب اعتالء منابر التنظري ،واحلكم عىل اآلخرين

واهتام نواياهم ومعتقداهتم ،بل ور ّبام ختوينهم ورميهم بالعاملة!.
وثمة مظهر آخر ِمن مظاهر البغي ،وهو الذي يامرسه بعض االنتقائيني

يف النصوص ،لتصيد أخطاء املخالف فيكون عرب اجتزاء ٍ
جزء ِمن حديثه
ّ
موضح ًا للمراد ،أو ِمن خالل إثارة بعض اآلراء
دون بقيته الذي يكون ّ

واالجتهادات الفكرية التي تراجـع عنها ،أو حتميل كالم املخالف مـا

ال حيتمل عرب ممارسة أسلوب الفرية والبهتان والذي ألصقه به اخلصم،
إىل غري ذلك ِمن املامرسات التي يلمسها الناظر واملراقب يف احلوارات

والنقاشات والردود اجلارية يف الساحة الدعوية والفكرية.
ولو تَأ ّم َل َمن ّ
حماسب أمام اهلل
سل سيف البغي ِمن ِغمد العدل أنه
ٌ

تعاىل عىل ما سطرته يمينه ،وحسبه أن يتدبر قول اهلل تعاىل﴿ :ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [ق ،]18 :وليتأمل قوله تعاىل ﴿ :ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾
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[اإلرساء.]36 :
 -2اجلهل:

ٍ
لكثري من أنواع اخلالف ،وهو أصل ِ
كل رش ،حيث
سبب الزم
اجلهل ٌ

تؤول النقاشات والقضايا بسببه إىل الفرقة والتنازع بني املختلفني ،وهذه
احليثية قررها الشاطبي رمحه اهلل بوضوح عندما ذكر أسباب االفرتاق
ُ
اإلنسان يف نفسه أو ُي ْع َت َقدَ فيه أنه ِمن أهل العلم
فقال(((« :أن َيعتقدَ

واالجتهاد يف الدين-ومل يبلغ تلك الدرجةَ -ف َي ْع َم ُل عىل ذلك ،و َي ُعدُّ َرأ َيه
َرأي ًا َ
وخل ُف ُه خالف ًا ،ولكن تارة يكون ذلك يف ُج ْز ِئ ٍّي وفر ٍع ِمن الفروع،
وتارة يكون يف ك ُِّل أصل ِمن أصول الدين -كان من األصول االعتقادية
أو من األصول العملية -فرتاه آخذ ًا ببعض جزئيات الرشيعة يف هدم
كلياهتا ،حتى يصري منها ما ظهر له بادي رأيه ِمن غري إحاطـة بمعانيها
وال رسوخ يف فهم مقاصدها ،وهذا هو املبتدع ،وعليه نبه احلديث
الصحيح أنه  قال( :ال يقبض اهلل العلم انتزاع ًا ينتزعه ِمن الناس،

ولكن يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء
فض ُلوا َ
وأ َض ّلوا)(((».
جهاالً ،فسئلوا فأفتوا بغري علم َّ
رب هذه األمة أنموذجا آخر يف دور اجلهل يف االختالف
ويرضب لنا ح ُ

((( االعتصام (.)679 /2
((( أخرجه البخاري ( ،31/1برقم  ،)100ومسلم برقم ( ،2058/4برقم .)2673
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ٍ
ٍ
واستقراء للمستقبل ،ورؤية رشعية
استنباط علمي جيل،
ِمن خالل
لألحداث تستند إىل النصوص النبوية.

عمر  ذات يوم ،فجعل حيدث
فعن إبراهيم التيمي قال« :خال ُ

نفسه :كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد ،وقبلتها واحدة ؟ فأرسل إىل
ابن عباس ،فقال :كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد ،وقبلتها واحدة

؟ فقال ابن عباس :يا أمري املؤمنني ،إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه ،وعلمنا
فيام أنزل ،وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وال يدرون فيام نزل،

فيكون هلم فيه رأي ،فإذا كان هلم فيه رأي اختلفوا ،فإذا اختلفوا اقتتلوا.

قالَ :فز َب َره عمر وانتهره ،فانرصف ابن عباس ،ونظر عمر فيام قال،
ِ
عيل ما قلت ،فأعاده عليه ،فعرف عمر
فعرفه ،فأرسل إليه ،فقالَ :أعد ّ
قوله وأعجبه»(((.
قال الشاطبي معلق ًا« :وما قاله ابن عباس ريض اهلل عنهام هو احلق،

فإنه إذا عرف الرجل فيام نزلت اآلية أو السورة عرف خمرجها وتأويلها

وما قصد هبا ،فلم يتعدّ ذلك فيها ،وإذا جهل فيام أنزلت احتمل النظر
فيها أوجه ًا ،فذهب ُّ
كل إنسان مذهب ًا ال يذهب إليه اآلخر ،وليس

((( أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ( ،202/1برقم  )67وهذا لفظه ،وسعيد بن
منصور يف سننه ( ،176/1برقم  ،)42والبيهقي يف اجلامع لشعب اإليامن من طريق سعيد
بن منصور ( ،542/3برقم .)2092
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عندهم ِمن الرسوخ يف العلم ما هيدهيم إىل الصواب ،أو يقف هبم دون
اقتحام ِحى املشكالت ،فلم يكن بدٌّ ِمن األخذ ببادي الرأي ،أو التأويل

بالتخرص الذي ال يغني ِمن احلق شيئ ًا ،إذ ال دليل عليه ِمن الرشيعة،
فضلوا وأضلوا»(((.

فكثري من اخلالفات وما ينتج عنها ِمن بغي وظل ٍم وعدوان تقع بسبب
ٌ

اجلهل بأحد اجلوانب التالية:

اجلانب األول :اجلهل بأنواع اخلالف ومراتبه ،ومعرفة ما ُيقبل ِمن

اخلالف ،وما ال ُيقبل ،وما يصح أن يدخل ضمن إطار اخلالف السائغ
وما ال يصح.

اجلانب الثاين :اجلهل باملواقف الرشعية ،والضوابط املعتربة يف التعامل

مع اخلالف واملخالفني بحسب نوع اخلالف ،ومنزلة املخالف ،واجلهل
بقاعدة( :ال إنكار يف مسائل االجتهاد).

اجلانب الثالث :اجلهل يف التعاطي مع املخالف ِمن حيث منزلته

املتأول ،وبني املتجارس
ومكانته العلمية ،وعدم التفريق بني العامل املجتهد ّ
عىل الرشيعة ،املتك ّلم يف دين اهلل بغري علم ،وعدم التفريق أيض ًا بني القول
وصاحبه ،وأنّه ال يلزم من ضالل القول ضالل صاحبه.

اجلانب الرابع :اجلهل بالدليل وحيثيات املسألة اخلالفية بني الطرفني،

((( االعتصام (.)692/2
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ومتعلقاهتا األصولية ،وأصول احلوار واجلدل ،والتعدّ ي بإلزام املخالف

ما ال يلزم ،وحتميل كالمه ما ال حيتمل ،واحلكم عليه بالزم كالمه
ومذهبه ،ور ّبام جير ذلك إىل أوضا ٍع مرتدية كَـرمي صاحب القول بالبدعة

زور ًا وهبتان ًا.
 -3اهلوى:

اهلوى :ميالن النفس إىل ما تستلذه من الشهوات من غري داعية

الرشع(((.

حيس ُن لدى النفس ِمن
قال ابن عاشور« :واتباع اهلوى :ترجيح ما ُ

النقائص املحبوبة ،عىل ما يدعو إليه احلق والرشد»(((.
احلق  ،قال تعاىل:
وهو ِمن أعظم ما حيجب العبدَ عن اهلدى ،وإبصار ّ

﴿ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [ص ،]26 :واهلوى حيمل صاح َبه

عىل ترك االستجابة لنداء اهلل ،كام قال سبحانه ﴿ :ﲶ ﲷ ﲸﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [القصص.]50 :

الشاطبي« :وإذا دخل اهلوى أ ّدى إىل اتّبا ِع املتشابه حرص ًا عىل
قال
ُّ

الغلبة وال ُّظهور بإقامة ال ُعذر يف اخلالف ،وأ ّدى إىل الفرقة والتّقاطع
((( التعريفات ،للجرجاين (.)257
((( التحرير والتنوير (.)177/9
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الش ُع
والعداوة والبغضاء؛ الختالف األهواء وعدم اتفاقها ،وإنّام جاء ّ

بعض مقدّ مات الدّ ليل مل
بحسم ما ّدة اهلوى بإطالق ،وإذا صار اهلوى َ
الشع ليست
الشع ،وخمالف ُة ّ
اتباع اهلوى ،وذلك خمالف ُة ّ
ُينتج إال ما فيه ُ
ٍ
ِ
ٌ
ضالل
للشع،
ّباع ّ
ِمن ّ
ّباع اهلوى من حيث ُيظ ُّن أنّه ات ٌ
الشع يف يشء ،فات ُ
ِ
فأقوال ِ
ُ
املقرر يف
الشع ،..
يف ّ
غري معتَدٍّ هبا يف اخلالف َّ
أهل األهواء ُ

الشعِ»(((.
ّ

 -4التعصب:

ٌ
وجهل يف العقل  ، ..وطريق
ضعف يف النفس
إن منشأ التعصب
ٌ

املتعصب هو الصدّ عن معرفة دليل املخالف أو االستامع إليه أو اعتباره
يف النظر بأي وجه ِمن االعتبار  ،..وثمرة التعصب االختالف والفرقة
والتباغض ،وثمرة التمسك باحلق اجتامع املؤالِفني عليه واحتادهم

ومراجعة املخالفني ملناهجهم(((.

ولقد سلك القرآن طريق احلوار لبيان احلق مع املخالف ،بل وهنج
التنـز ِل مع اخلصم ،يف حماولة إلظهار احلق وتبيان الصواب يف
طريقة
ُ

أمجل صوره ،وأهبى مظاهره.

((( املوافقات (.)221/5
((( ينظر :مقدمة يف أسباب اختالف املسلمني وتفرقهم  ،د .حممد العبدة  ،وآخرون ص
( )81باختصار.
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قال اهلل تعاىل ﴿:ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ ﴾[سبأ.]25-24 :

لو تأ ّملنا أسلوب اآلية يف احلوار مع املرشكني ومناظرهتم ،وما فيه ِمن

التنزل مع اخلصوم مع حت ّقق اليقني التام بكون النّبي حممد  عىل احلق املبني.
وتأمل كيف استخدم القران الكريم لفظ ﴿ﱴ﴾ مع أهل احلق،

وأما مع املخالف فقال ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾.

وإنام و َّط ْأنا هبذه التوطئة لإلشارة إىل أربعة أمور:

أوالً :أسلوب احلوار الذي انتهجه القران الكريم يف مناظرة املرشكني،

فلعل احلوار مع املخالف املسلم أوىل منه.

ثاني ًا :طريقة االستدالل كام ورد يف قوله تعاىل ﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠﱡﱣ ﱤ﴾.

ثالث ًا :أسلوب التنزل مع اخلصوم.

ّ
التحل باإلنصاف مع املخالف.
رابع ًا:

وهذه الرباعية ُم َبدِّ دة للتّعصب ودعاته ،حيث يرسل هلم ابن القيم

رمحه اهلل رسالة هادفة فيقول:

«فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نرص املقاالت والتعصب هلا
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والتزام لوازمها وإحسان الظن بأرباهبا بحيث يرى مساوهيم حماسن،

وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى حماسنهم مساوي .كم أفسد هذا
السلوك من فطرة؟ وصاح ُبها ِمن الذين ﴿ :ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [املجادلة.]18 :
وال ُيتعجب ِمن هذا ّ
فإن مرآة القلب ال يزال يتنفس فيها حتى يستحكم
صدؤها فليس ببِدْ ٍع هلا أن ترى األشياء عىل خالف ما هي عليه ،فمبدأ

اهلدى والفالح صقال تلك املرآة ،ومنع اهلوى من التنفس فيها ،وفتح

عني البصرية يف أقوال َمن ييسء الظن هبم ،كام يقبحها يف أقوال َمن حيسن
الظن به ؛ وقيامك هلل وشهادتك بالقسط وأن ال حيملك بغض منازعيك
وخصومك عىل جحد دينهم وتقبيح حماسنهم وترك العدل فيهم ؛ فان

ِ
بتعب َمن هذا ثناه ،وال جيدي علمه نفع ًا أحوج ما يكون إليه،
اهلل ال يعتد
واهلل حيب املقسطني ،وال حيب الظاملني»(((.

وأما اإلمام الشافعي رمحه اهلل فيذهب إىل تشبيه بليغ ُّ
يدل عىل ّ
أن

اخلشية كانت ُمالزمة للرعيل األول من السلف الصالح ،فلم جيعلوا
ِمن العلم ُسل ًام للوصول إىل مآرب خفية ،أو للولوج به يف استباحة ِحى
رحم متصل»،
«العلم بني أهل الفضل والعقل
اآلخرين ،حيث يقول:
ٌ
ُ

قال الغزا ُّيل مع ّلق ًا« :فال أدري كيف يدعي االقتدا َء بمذهبه مجاع ٌة صار

((( مفتاح دار السعادة (.)76-75
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العلم بينهم عداو ًة قاطع ًة ؟!»(((.
ُ

لقد بنى ُ
أهل التعصب سياج ًا منيع ًا ضدَّ نقد (القيادة والقائد واحلزب)
فأي ن ٍ
َقد ُيوجه هلم؛ قد ُيرج الناقد من دائرة السنة إىل البدعة ،يف نظر
ُ

أهل التعصب ،وقد ُيتهم بالتواطؤ مع العدو ،بل والوقوف ضدَّ األمـة

أو الشعب!!.

وهذه ليست مبالغة  ،بل هي ما حيكيه الواقع املرير يف بعض ص ِ
وره
ُ

القامتةَ ،فبمجرد النصح أو النقد البنّاء لبعض الرموز العلمية أو القيادات

تتوجه أصابع
العسكرية واحلركية -ضمن الرشوط الرشعية املرعية-
ّ
ِ
ّعصب ،وتنطلق عبارات التخوين والتهكم ِمن
االهتام من أهل الت ُّ
املتنفذين وغريهم.

ألن العصبية تتنايف مع اإلنصاف وأبجديات قواعده ،بل ّ
وهذا ك ّله ّ
إن

العصبية واإلنصاف ضدّ ان ال جيتمعان البتة.

ّ
إن معقد الوالء والرباء لدى البعض أصبح مرتبط ًا بالوالء املطلق
للقيادة والقائد ،أو الكيان والتنظيم ،يف ٍ
تربية أفرزت حاالت ِمن التشوه
الرتبوي واخلُلقي يف مسرية البناء الدعوي يف بعض مراحله املاضية.

وصدق اهلل إذ يقول ﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ﴾ [املؤمنون.]35 :

((( إحياء علوم الدين (.)47/1
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ّ
إن اختزال األمة يف رجل ،أو اختزال الثورة يف فصيل أو جبهة ِمن

وتأجيج الرصاعـات الداخليـة ،كيـف
أسباب تفرق الصـف املسـلم،
ٌ
ِ
لقدر
وإنقاص
وإيقاع للعداوة والبغضاء،
إيغار للصدور،
ال وهو
ٌ
ٌ
ٌ
ِ
وجهود ٍ
كثري من الدعاة و املجاهدين الصادقني الذي آثروا أن يكونوا
ِ
هم أالّ يعرفهم َمن آثروا أن ُيش ّيدُ وا
ض ْ
من األتقياء األنقياء األخفياء ،فام َ َ
روافد العصبية والتعصب ،وجيعلوا ِمن الوالء للقائد والقيادة معيار ًا

للحق ،بل ولسلوك منهج اإلسالم القويم! .

ّ
إن ظاهرة التعلق باألشخاص والتعصب األعمى للتنظيامت أسهمت
ٍ
أجواء سلبية ِمن التفرق يف جسد األمة املسلمة ،ويف تصدع الصف
يف خلق

اإلسالمي ،ونحسب ّ
يريها إىل
أن ظاهرة احلزبية يف احلالة السورية تم ت ْ
َـج ُ
إن العني لتدمع ّ
واقع الفصائلية ،فواهلل ّ
وإن الفؤاد ليتفطر وأنت تقرأ يف

مواقع التواصل االجتامعي كيف ّ
أن بعضها ختصصت يف تصيد أخطاء
فصائل إسالمية معتدلة أخرى ،يف ظاهرة محلت يف طياهتا صور البغي

واجلهل والتعصب ،بينام تتساقط البلدات تلو البلدات بأيدي الباطنية،
وجتد لذة الشامتة بني الفرقاء يف سقوط البلدات والتي كان يرابط عليها

بعض أو كلتا الفصائل املتناحرة ،أو يف اهنزام هذا الفصيل أو ذاك أمام
أعداء األ ّمة.

ّ
ولعل ظاهرة التعلق باألشخاص ِمن املسائل الرتبوية التي حتتاج إىل
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إشباع تربوي ،وخاص ًة لدى الناشئة املؤمنة ،ولقد عالج القرن الكريم

هذه الظاهرة يف التنزيل الكريم حتى يف حق صاحب الرشيعة حممد ،
والذي له ِمن اخلصائص النبوية ما ال ليس لغريه من البرش ،حيث ّ
إن

اإليامن به واتّباعه هو املنهج القويم بعينه ،ومع ذلك كانت تربية اجليل
الفريد عىل التعلـق باملنهـج دون األشخاص ،فلنتأمل قـول اهلل تعـاىل:

﴿ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [آل عمران ،]144 :وقولــه تعــاىل ﴿ :ﳐ

ﳑ ﳒ ﳓ﴾ [الزمر.]30 :

وقد فطن رجل املرحلة أبو بكر الصديق  هلذه احلقيقة الرشعية

عندما حصل اخلالف حول وفاة النبي حممد  ،فقال كلمته الشهرية

التي تدل عىل الثبات واالستحضار هلذا املبدأ العظيم عند اشتداد املحن:

فإن حممد ًا قد مات ،و َمن كان يعبدُ اهللَ ّ
حممد ًا ّ
فإن اهللَ
«أال َمن كان يعبدُ ّ

يموت»(((.
حي ال
ُ
ٌّ

***
((( أخرجه البخاري (  ،6/5برقم ِ )3667من حديث عائشة ريض اهلل عنها.
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ثمة ضوابط وقواعد لالختالف متثل رافد ًا ِمن روافد القيم

واألخالق اإلسالمية واملجتمعية ،تعلو بـ ُِخ ُلق املسلم وأدبه يف التعاطي

مع اخلالف ،وتشكّل تلك القواعد خطوط ًا رئيسية يف تكوين املنهج
الصحيح ،والطريق القويم يف توجيه اخلالف واحتوائه والتعامل معه

بإجيابية ،عرب تأسيس قواعده ،وتأصيل ضوابطه؛ لريتكز عليها َمن أراد

للسفينة أن تُكمل مسريهتا ،ولأل ّمة ْ
أن تعلو بأخالقها ،وللصف املسلم
أن يوحد صفوفه ،لينجو من هلكة التفرق ،وفشل التنازع ،وجلُج بحار
اخلصومة وغمرهتا.

ٍ
ُ
بلفتات تربوية ،ومعامل
مسلك اإلجياز ،و ُذ ِّيلت
وقد ُسلك فيها

منهجية؛ لتكتمل الفائدة منها.
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القاعدة األوىل:

الرجوع إىل الكتاب والسنة عند االختالف

ّ
إن وحدة املرجعية الرشعية عند حدوث االختالف والتنازع؛ له دور

ٍ
بشكل إجيايب،
حموري وأسايس يف احتواء اخلالف ورفعه ،والتعاطي معه
ِ
ومن هذا املنطلق أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني بلزوم الرجوع إىل الوحيني
كمرجعية إلزامية للمؤمنني عند وقوع التنازع؛ فقال تعاىل﴿ :ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ﴾

[النساء.]59 :

أمر ِمن اهلل عز وجل
قال ابن كثري رمحه اهلل يف تأويل هذه اآلية« :وهذا ٌ
الدين و ُفر ِ
ِ
بأن َّ
َّ
التنازع
وع ِه َأ ْن ُير َّد
أصول
الناس فيه ِمن
تنازع
كل يشء
ُ
ُ
َ
ِ ُ

يف ذلك إىل الكتاب والسنة ،كام قال تعاىل ﴿ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [الشورى ،]10 :فام حكم به الكتاب والسنة وشهدا له

بالصحة فهو احلق ،وماذا بعد احلق إال الضالل ،وهلذا قال تعاىل﴿ :ﳗ

ِ
ِ
واجلهاالت إىل
اخلصومات
ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ﴾ أيُ :ر ُّدوا
كتاب اهلل وسنة رسوله ،فتحاكموا إليهام فيام َش َج َر بينكم إِ ْن كنتم تؤمنون
أن َمن مل يتحاكم يف ِّ
باهلل واليوم اآلخرَ ،فدَ َّل عىل ّ
حمل النزاع إىل الكتاب
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والسنة وال ِ
ِ
اآلخر»(((.
يرج ْع إليهام يف ذلك فليس مؤمن ًا باهلل وال باليوم

وقال ابن القيم« :قوله ﴿:ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [النساء ]59 :نكر ٌة يف
كل ما تنازع فيه املؤمنون ِمن مسائل الدين ِ
ِ
الرشطَ ،ت ُع ُّم َّ
دقه وج ِّل ِه،
سياق
َ
ِ ِ ِ ِ
ولو َل ْ يك ْن يف كتاب اهلل ورسوله ُ
بيان ُح ْك ِم ما تنازعوا فيه
َجل ِّيه َو َخف ِّيهْ ،
ِ
الر ِّد عند
يأمر تعاىل بِ َّ
بالر ِّد إليه؛ إ ْذ من املمتن ِع أن َ
ومل يكن كافي ًا مل يأ ُم ْر َّ
النزاع إىل َمن ال يوجدُ عنده َف ْض ُل النزاع»(((.
ولزوم اإلتباع هنا ِمن مقتىض التسليم التام ألمر اهلل تعاىل ،وأمر

دور تعظيم نصوص الوحيني عند أطراف اخلالف،
رسوله  ،وهنا يربز ُ
فالنزول إىل حكم اهلل ورسوله ِمن لوازم العبودية التامة هلل تعاىل ،وثمرته
هو الفالح والفوز ،كام وعد اهلل ذلك يف حمكم كتابه فقال تعاىل ﴿ :ﲴ

ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ

ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﴾ [النور.]52-51 :

بل ويريب القران الكريم املؤمنني عىل كامل العبودية هلل تعاىل،

واخلضوع ألمره ،والتسليم حلكم اهلل ورسوله  ،بحيث ال جيد املؤمن
يف نفسه جمرد احلرج ِمن حكم اهلل تعاىل ،فض ً
ال عن االعرتاض عليه ،فقال
((( تفسري ابن كثري (.)304/2
((( إعالم املوقعني (.)39/1
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تعاىل ﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [النساء:

.]65

وقد قرر اهلل تعاىل هذا املنهج الرشعي أيض ًا يف صورة ِمن صور االنقياد

التام ألمر اهلل ورسوله ،واخلضوع والتسليم الكامل حلكمهام ،فقال تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ [األحزاب.]36 :
ٍ
ّ
دراسة لبعض املسائل االجتهادية ،وموارد اخلالف املعترب،
إن أية

وترجيح أحد األقوال يستلزم أن ال نجزم ّ
بأن اآلراء التي تم ترجيحها

ترتقي اىل القطعية التامة ،واعتبار أنه القول الذي يم ّثل السنّة ،ويسنده
الدليل ،واعتبار غريه خمالف ًا للسنة والدليل ،فالدليل املعترب لدينا قد

بعض ما يشـوبه لدى املخالف ،وجيعلـه حمتم ً
ال إما يف الثبـوت
يعرتيـه ُ

أو الداللة عىل املسألة ،أو كونه منسوخ ًا ،أو مقيد ًا.

وهذا اجلانب أشار إليه الشاطبي ،فقال« :و َبيانُه ّ
أن اخلصمني إ ّما أن
ِ
يتّفقا عىل ٍ
يرجعان إليه َأم ال ،فإن مل َيتّفقا عىل يشء؛ مل ي َق ْع بِ ُمنا َظ َر ِتِام
أصل
ٍ
بحال ،وإذا كانت الدعوى ال بد هلا من ٍ
دليل ،وكان الدَّ لِ ُ
يل عند
فائدَ ٌة
فليس عند ُه بدَ لِ ٍ
يل(((؛ فصار ا ِلْت ُ
ْيان به عبث ًا ال يفيد
اخلصم ُم َتنَازَع ًا فيهَ ،

((( كأن يكون الدليل عند احد أطراف النزاع غري ثابت من جانب صحته ،أو كونه ال يدل=
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ِ
الصواب
فائد ًة وال حيصل مقصود ًا ،ومقصود املناظرة َر ُّد اخلصم إىل
ٍ
بطريق يعر ُف ُه؛ ألن رده بغري ما يعرفه ِمن باب تكليف ما ال ُي ُ
طاق ،فال بدّ

من رج ِ
ُ
السائل َم ْع ِر َف َة اخلصم ا ُْل ْست َِد ِّل ،وعىل
وع ِهام إىل دليل يعرفه اخلصم
ُ ُ
ذلك دل قوله تعاىل ﴿ :ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﴾ اآلية،

[النساء]59 :؛ ّ
ألن الكتاب والسنة ال خالف فيهام عند أهل اإلسالم ،ومها
الدليل واألصل املرجوع إليه يف مسائل التنازع»(((.

وثمة ضابط آخر له اعتباراته العلمية ،ودالالته الواقعية يف حسم مادة

اخلالف ورفعه ،وهو أن يكون االستدالل بنصوص الوحيني وفق فهم
األولني ِمن القرون املفضلة ،وذلك ّ
ألن فهوم الناس لنصوص الوحيني

رج ٌح لرفع اخلالف ِمن
رجع ُم ِّ
تتباين تباين ًا عظي ًام ،فلزم أن يكون هناك َم ٌ
خالل ضبط فهم نصوص الوحيني وفق ما فهمه الصحابة الكرام و َمن

ألنم أوىل الناس
تبعهم بإحسان من أصحاب القرون الثالثة املفضلة؛ ّ
بفهم هذه النّصوص ،وإدراك املقصود منها ،فكان فهمهم هو الفيصل

يف اخلالف ،وليس دونه إال ِّ
الشقاق ،كام قال تعاىل﴿ :ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ﴾ [البقرة.]137 :

وحيدّ د النبي  منهج االتباع ويوجه بوصلته نحو سنته وسنة اخللفاء

= داللة قطعية عىل حمل النزاع.
((( املوافقات (.)415/5
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الراشدين عند االختالف كام يف حديث العرباض بن سارية أن رسول

اهلل  قال( :فإنه َمن يعش منكم بعدي فسريى اختالف ًا كثري ًا ،فعليكم

بسنتي وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا ،و َع ّضوا عليها
ِ
كل حمدثة بدعةّ ،
فإن ّ
وكل بدعة
بالنواجذ ،وإياكم
وحمدثات األمور؛ ّ

ضاللة)(((.

وترجيح جانب فهم الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم لنصوص

ِ
الناس بسنة رسول اهلل  ،وبام أخرب به عن معنى
أعلم
الوحيني لكوهنم َ
مراد اهلل تعاىل ،وهذه احلقيقة أكّد عليها ابن مسعود  بقولهَ « :من كان

أبر هذه األمة
منكم متأسي ًا
ّ
فليتأس بأصحاب حممد ؛ فإهنم كانوا َّ

قلوب ًا ،وأعم َقها عل ًام ،وأق َّلها تك ُّلف ًا ،وأقو َمها هدي ًا ،وأحسنَها حاالً ،قوم ًا
اختارهم اهلل تعاىل لصحبة نبيه  ،فاعرفوا هلم فض َلهم ،واتبعوهم يف

آثارهم؛ فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم»(((.

ويوضح هذه احلقيقة ابن عباس ريض اهلل عنهام للخوارج يوم أن

ِ
أصحاب رسول اهلل  ،عليهم نزل
«جئت ُأحدّ كم عن
ناظرهم فقال:
ُ

الوحي ،وهم أعلم بتأويله»(((.

((( أخرجه أبوداود ( ،16/7برقم  )4607واللفظ له ،والرتمذي ( ،341/4برقم
 ،)2676وقال :حديث حسن صحيح.
((( أخرجه يف جامع بيان العلم ( ،947/2برقم.)1810
ً
مطوال ( ،157/10برقم  )18678واللفظ له=،
((( أخرجه عبدالرزاق يف املصنف
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كل ٍ
ويف تأييد هذ املعنى يقول الشاطبي« :جيب عىل ِّ
ناظر يف الدّ ليل

الرشعي مراعا ُة ما فهم منه األولون ،وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو

بالصواب ،وأقو ُم يف العلم والعمل»(((.
أحرى ّ

ِ
وقالُّ « :
مح َل اآليات
ف
كل َمن اتبع املتشاهبات ،أو َح َّر َ
املناطات ،أو َ

ما ال َ َت َم ُل ُه عند السلف الصالح ،أو متسك باألحاديث الواهية ،أو أخذ
ِ
الر ِ
أي ،له َأن َي ْست َِد َّل عىل كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق
األدلة بِبادي ّ
حد ٍ
بآية أو ِ
َغر َضه ٍ
وز بذلك أصالً.
يث ال َي ُف ُ
َ ُ
كل ٍ
اسـتدالل ِّ
ُ
ُ
فرقة ُش ِه َر ْت بالبدعـة عىل بدعتها بآيـة
والدليل عليـه
ٍ
ِ
فمن طلب خالص نفسه؛ تث ّب َت حتى
أو حديث؛ من غري ت ََو ُّقف ـَ ...
َ
لص
تساهل؛ َر َم ْت ُه َأ ْي ِدي اهلوى يف َم
يتّضح له الطريق ،و َمن
عاطب ال َم َ
َ

له منها إال ما شاء اهلل»(((.

اخلالف الوارد يف مسألة الظهار قال:
وعندما أورد ابن القيم رمحه اهلل
َ
عني فهم الس ِ
لف ِمن اآلية»(((.
«وهذا ُ
ّ
ُ
إحداث تأويل يف آية أو سنة مل
وقال ابن عبد اهلادي ..« :وال جيوز

= والنسائي يف الكربى ( ،478/7برقم  ،)8522والطرباين يف الكبري ( ،257/10برقم
 ،)10598وغريهم.
((( املوافقات ( .)289/3
((( االعتصام (.)365-364/1
((( زاد املعاد ( .)301/5
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يكن عىل عهد السلف ،وال عرفوه وال ب ّينوه لألمة ،فإن هذا يتضمن أهنم
جهلوا احلق يف هذا وض ُّلوا عنه .(((»..

ويف هذا املقام جتدر اإلشارة إىل أمهية الدور املناط باملحاكم الرشعية
واملؤسسات القضائية و ُد ِ
ور العدل ،ملا هلا ِمن دور بارز يف استتباب
األمن ،ودرء التنازع بني الناس؛ ألنه لو مل يرفع اإلمام اخلالف « َلا

حلك ِم،
للحكّا ِم قاعدةٌ ،و َلبقيت
ُ
استقرت ُ
اخلصومات عىل حاهلا بعد ا ُ
ّ
ِ
ِ
وذلك ُي ِ
ِ
العناد ،وهو
الفساد ودوا ِم
وانتشار
والتناز ِع
التشاج ِر
ب دوا َم
ُ
ُ
وج ُ
ٍ
ِ
ب احلكَّام»(((.
مناف للحكمة التي ألجلها نُص َ

مع لزوم أن ُيدرك القضاة اإلطار العميل لرفع اخلالف وهو ما

حدده القرايف رمحه اهلل فقالّ :
يرفع
كم احلاكم يف مسائل االجتهاد ُ
«أن ُح َ

اخلالف»(((.

ّ
إن خصوم السنة يف بالد الشام ِمن الغالة واملنافقني أدركوا دور

املحاكم الرشعية يف استتباب األمن ،ودرء النزاع ،وحل اخلالفات،
فوقفوا هلا باملرصاد حتى ال تُكمل مسريهتا املحمودة ،وذلك بانتهاجهم

((( الصارم املنكي ص (.)318
((( الفروق للقرايف (.)103/2
((( املرجع السابق ،وقد سبق بيان ذلك وتفصيله يف مبحث أنواع اخلالف وسبل التعاطي
معها ،ينظر ص (.)50
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ٍ
أبعاد أمنية((( متثلت يف اجلوانب التالية:
سياسات ذات

اجلانب األول :سياسة االغتياالت والتصفية اجلسدية للقضاة

واملصلحني الفاعلني يف ُد ُور العدل واملحاكم الرشعية ،فدَ ور أهل الغلو

عرب التاريخ يؤكّد أهنم يرتبصون الدوائر ،ويبذلون قصارى جهدهم
أي مرشوع سيايس أو فكري يدعو إىل الوحدة واالجتامع
لإلجهاض عىل ّ
يف الكيانات السنية ،فلنتن ّبه!.

اجلانب الثاين :سياسة االخرتاق ملؤسسات القضاء واملحاكم،

والسـعي احلثيث للسيطرة عىل زمام ومقاليد املناص،ب الرشعية ،وهذا
يسـتلزم املبادرة واملسـارعة لتطهري املؤسـسات القضائية ِمن الغـالة عرب

اختاذ إجراءات تتسـم بالرصامـة والفطنة ،فال ُي ّ
ول منصـب القضـاء،
ٍ
ألحد يف املناصب الرشعية إال َمن ُعرف بصحة املنهج
وال ُيمكّن
واعتدال املعتقـد ،وجمافاة الغلـو.

اجلانب الثالث :سياسة التمرد عىل املؤسسات القضائية ،وعدم

االلتزام بأحكامها القضائية عند صدور األحكام امللزمة ضدّ مكونات

الغالة وعنارصهم ،متهيد ًا منهم لالنقضاض عليها ،وإضعاف هيبتها

أمام احلاضنة الشعبية ،وتكوين كيانات قضائية موازية تتبنى منهج الغلو.
وهذا يستلزم شفافي ًة ونزاه ًة يف املوارد البرشية التي تعتمد عليها

((( احلديث هنا مقترص عىل واقع الغالة مع الثورة السورية ومكوناهتا.
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املؤسسات القضائية ،مما يستوجب إجياد آليات رشعية واضح ًة وصارمة

لاللتحاق بسلك القضاء ،فلم يعد موضوع إماطة اللثام عن وجوه
القضاة والقادة والرشعيني حيتاج مزيد ًا من اإليضاح ،فإن املؤمن ال ُيلدغ
ِمن جحر واحد مرتني ،كام ورد يف احلديث((( !!.

القاعدة الثانية:

التامس العذر للمخالف املجتهد وعدم التثريب عليه

ّ
إن التامس العذر للمخالف املجتهد يورث يف القلوب حمبة ًوتآلف ًا،

باب من أبواب حسن ظن املسلم
ويف النّفوس رمح ًة وطمأنينة ،وهذا ٌ
بأخيه املسلم.

بعض إخواين ِمن أصحاب
فعن سعيد بن املسيب ،قال« :كتب إ َّيل ُ

رسول اهلل ْ :
أمر أخيك عىل أحسنه ،ما مل يأتك ما يغل ُبك،
أن ْ
ضع َ
ٍ
بكلمة خرجت ِمن امرئ مسلم رش ًا وأنت جتد له يف اخلري
وال تظنّ ّن
حممالً.(((»..،

وعن أيب قالبة قال« :إذا بلغك عن أخيك يشء َ ِ
تدُ عليه فيه فاطلب
ٌ

((( أخرجه البخاري ( ،31/8برقم  ،)6133ومسلم ( ،2295/4برقم ِ )2998من
حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه بلفظ( :ال ُيلدغ املؤمن من ُج ٍ
حر واحد مرتني).
((( أخرجه البيهقي يف شعب االيامن ( ،559/10برقم.)7992
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فإن أعياك فقلَّ :
له العذر بجهدكْ ،
لعل عنده أمر ًا مل يبلغه علمي»(((.
ِ
والز ُم ذلك أن ال ُي َمل ُ
قول َمن اجتهد وأخطأ ِمن أهل العلم والفضل
تعمد املخالفة للصواب ،بل ُيلتمس له العذر؛ ْ
كأن مل يبلغه احلديث،
عىل ّ

أو مل يصح لديه سنده ،وغري ذلك مما ذكره أهل العلم يف مواضعه ،وهذه
األعذار امللتمسة حتفظ املودة واإلخاء ،وهذا ما فعلته أم املؤمنني عائشة

ريض اهلل عنها يف اخلالف بينها وبني ابن عمر يف مسألة تعذيب امليت ببكاء

أهله عليه ،فعن عبد اهلل بن أيب بكر ،عن أبيه ،عن عمرة بنت عبد الرمحن:

أهنا أخربته أهنا سمعت عائشة ،و ُذكر هلا أن عبد اهلل بن عمر يقولّ :
«إن
امليت ليعذب ببكاء احلي» ،فقالت عائش ُة« :يغفر اهلل أليب عبد الرمحن أما
ٍ
ُ
هيودية ُيبكى
رسول اهلل  عىل
مر
إنه مل يكذب ،ولكنه نيس أو أخطأ ،إنّام ّ

عليها ،فقال( :إهنم ليبكون عليها ،وإهنا لتعذب يف قربها)»(((.

وال ريب ّ
شاهدٌ
أن املرء كلام كان أوسع عل ًام كان أعذر للناس ،وهذا ُم َ
يف جتارب وممارسات علامء اإلسالم ،وموقفهم ِمن خمالفيهم ،فمن يتأمل

ٍ
ملنهج علمي وتربوي
كالمهم يف مؤلفاهتم وسجاالهتم جيد أهنم أسسوا
يف اإلنصاف والتعامل مع املخالفني.

((( أخرجه أبو نعيم يف احللية ( ،)285/2والبيهقي يف الشعب (،555/10
برقم.)7983
((( أخرجه البخاري بنحوه برقم ( ،80/2برقم  ،)1289ومسلم ( ،264/2برقم
 )643واللفظ له.
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ولعلنا نسوق أحد النامذج اللطيفة يف اعتذار اإلمام الذهبي رمحه اهلل

الدهر،
حل َك ِم :أنه كان يصو ُم
َ
لألسود بن يزيد عندما ترجم له ،ونقل عن ا َ

النهي
ثم قال معتذر ًا له« :وكأنه مل يبلغ ُه
قال الذهبي« :هذا
ٌ
ُ
صحيح عنه»ّ ،

تأول»(((.
عن ذلك ،أو َّ

وقال حييى بن سعيد األنصاري« :ما برح املستفتون يستفتون ف ُي ُّ
حل

املحر ُم ّ
أن املح ِّلل هلك لتحليله ،وال يرى
وحيرم هذا ،فال يرى
ِّ
هذاّ ،
املح ِّل ُل َّ
املحرم هلك لتحريمه»(((.
أن ِّ

رسيع املؤاخذة ،ض ّي َق
ويف املقابل جتد َمن َق ّلت بضاعته ،ونقص عقله
َ

متعج ً
ال يف إطالق التهم ،ولذلك قيل« :العامل مرت ِّدد ،واجلاهل
األفق،
ِّ

متأكّد».

تأزم ًا ليس عدم اإلعذار فحسب ،بل التشكيك
ومما يزيد اخلالفات ُّ

يف النوايا ،وإلصاق التهم اجلزاف دون برهان أو ب ّينة ،مما جيعل اخلالفات
يف ِخ َض ّم ٍ
النفوس اهلائجة،
بحر متالط ٍم ال ساحل له حتى ترسوا عليه
ُ
َو َأنّى هلا ذلك!.

((( سري أعالم النبالء (.)52 /4
((( أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ( ،902/2برقم .)1691
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القاعدة الثالثة:

تفعيل دائرة املتفق عليه واإلسهام يف بناء األرضية املشرتكة

ِمن احلقائق العلمية ّ
أن دائرة املتفق عليه بني املنتسبني للسنّة واجلامعة
أوسع ِمن دائرة املختلف فيه ،سواء يف اجلوانب املنهجية والسـلوكية،

ُ
وإدراك مثل هذه احلقائق حيتم عىل
أو يف القضايا التعبدية والفقهية،
املربني وطلبة العلم ْ
يوسعوا ِمن دائرة اخلطاب اإلسالمي ،ويركّزوا
أن ّ
ٍ
مرحلة ِمن التعاون فيام بينهم حتقيق ًا ملصالح
عىل اجلوانب املشرتكة ،لبناء

يتفهموا ّ
األ ّمةْ ،
أن دائرة القواعد الكلية واملتفق عليه ذات قطاع
وأن ّ
عريض يف جمال الرشيعة وتطبيقاهتا العملية يف احلياة.

يلمس كدر ًا
واملتأ ّم ُل يف احلياة الدعوية ،بل ويف اجلوانب الفكرية
ُ
ثقافي ًا ،ورصاع ًا فكري ًا ،وهدر ًا لطاقات مثمرة ،وضياع ًا لكثري ِمن

املس ّلامت ،وإمهاالً للعديد ِمن القطعيات ّ
لعل ِمن مسبباته تفعيل دائرة

املختلف عليه ،وتعطيل أو هتميش جانب املتفق عليه ،وهنا يبزر التساؤل:
أليس ِمن األجدر بالدعاة إىل اهلل ْ
أن يتفقوا عىل األسس املشرتكة فيام

بينهم ليقدموا للناس دعو ًة واضح ًة نقي ًة بعيدة عن األُطر اخلالفية التي
طاملا شوهت كثري ًا ِمن جوانب العمل اإلسالمي.
ّ
إن عىل العاملني يف احلقل اإلسالمي أن يسريوا يف ركاب املشرتكات،
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ورحاب املتفق عليه ،إسهاما منهم -وهذا واجبهم -يف وحدة الصف،

وإحياء املشرتكات الوفاقية ،ويتأكد ذلك إ ّبان املحن واألزمات التي

تعصف باألمة املسلمة ،والتي جيب عليها أن ترتفع فيها عن اخلالفات،
ورص الصفوف ،وحشد الطاقات.
وتسعى إىل رأب الصدع،
ّ
ونحسب ّ
أن اخلطاب اإلسالمي املعارص بالرغم ِمن املحن واملصائب

التي تعصف باألمة ال يزال يف ٍ
كثري ِمن خمرجاته يصدر ِمن منطلقات

ذات ٍ
أطر ضيقة ،ومل تشفع تلك الدماء التي ُسكبت عىل ثرى بالد الشام
أن ُيدَّ د ذلكم اخلطاب من هلجته ،ويستفيق ِمن غفوته ،فال يزال تفعيل

وتصور ًا تنظريي ًا ،فالواقع املرير
املشرتكات ال يعدو كونَه إِجرا ًء شكلي ًا،
ّ
ٍ
أن َّ
حيكي َّ
تغرد ِمن رسهبا ،ولرسهبا ،وضمن منظومتها!.
كل مجاعة ّ
ولن ُن ْف ِر َط يف التفاؤل فليس ثمة ما يدعو إىل ذلك يف واقعنا املعارص

ويف ظل األُطر الفكرية التي أفرزها الواقع اإلسالمي املرير ،يف ُم َرك ٍ
ّب
ٍ
ٍ
ومزيج ِمن التعصب والديكتاتورية الفكرية.
صعب،
ّ
وإن أنموذج الديكتاتوريات والتسلط الرتبوي الذي مارسته بعض
احلواضن الرتبوية يف ٍ
كثري ِمن أنامطها الرتبوية واحلركية حتول اليوم دون مدّ

اجلسور مع اآلخر ،بل وتسهم يف التقوقع الفكري ،وبناء احلواجز ،فكيف

ٍ
جليل تربى عىل ذلك أن ُيدرك مفهوم بناء أرضية مشرتكة مع الغري؟.
ولعلنا ِمن خالل نظرتنا إىل النزاعات واخلالفات بني الكيانات
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املعتدلة عىل الساحة اإلسالمية نلمس أن هناك فجوة منهجية ،وجفوة

أخوية ،وإن مل ندرك يف مرحلتنا احلالية احلرجة أمهي َة تفعيل دائرة املتفق
عليها ،فمتى سندرك ذلك ؟! ونحن نمر اآلن عىل مفرتق طريق تارخيي

يف حرب شاملة ضد أهل السنة يف بالد الشام وبالد الرافدين ،وجيب أن

نوقن أننا لن نربح معرك ًة نحن جنودها وضحاياها يف آن واحد يف حال
بقيت مكونات الثورة السورية مأزومة بالرصاع مع ذاهتا.

ومما يؤسف له ْ
أن ُيدرك خصوم السنة هذه احلقيقة ،فيجتموا ِمن
ٍ
ٍ
وبلدان مرتامية ،بل ومناهج ومذاهب متباينة ،مجعهم
جهات خمتلفة،
وعدو مشرتك ،وهو حماربة اإلسالم؛ بمكوناته السنية.
شعار واحد،
ٌّ

القاعدة الرابعة:

إدراك وحدة األصول ،واستحضار املشرتكات الواحدة يف

املقاصد والغايات

ّ
إن استحضار وحدة املرجعية واملقصد والغاية تُعطي املختلفني

الصحيحة ،والطرق املناسبة يف التّعاطي االجيايب مع االختالف
السبل ّ
ُ
وحماولة احتوائه ،وإظهار املواالة واملحبة ومشاعر اإلخوة فيام بينهم؛ ألنه
والتحزب ٌّ
وكل ِمن
إذا «كان االختالف عىل وجه ال يؤدي إىل التباين
ّ
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أمر ال
املختلفني قصده طاعة اهلل ورسوله مل يرض ذلك االختالف؛ فإنه ٌ
ُ
األصل واحد ًا ،والغاية املطلوبة
بدّ منه يف النشأة اإلنسانية ،ولكن إذا كان

اختـالف ،وإن وقع كان
واحدة ،والطريق املسـلوكة واحـدة مل يكد يقع
ٌ
َ
يرض كام تقدّ م ِمن اختالف الصحابة؛ َّ
األصل الذي بنوا
فإن
اختالفـ ًا ال ُّ
عليه واحدٌ  ،وهو كتاب اهلل وسنة رسوله ،والقصد واحد وهو طاعة اهلل
ورسوله ،والطريق واحد وهو النظر يف أدلة القرآن والسنة ،وتقديمها
ٍ
كل ٍ
ٍ
ٍ
عىل ِّ
وذوق وسياسة»(((.
وقياس
ورأي
قول

ٍ
بمصداقية تا ّمة إىل االختالفات الفكرية
َّظر
تقرر ذلك
ُ
فالواجب الن ُ
إذا ّ

جيدر بأتباعه أن يبدؤوا مسري َة
بني أطياف ِّ
السنّي الواحد ،والذي ُ
املكون ُّ
مراجعات تتسم بالشفافية واملصداقية ،فوحدة األصول واملرجعية إىل

الوحيني ،تضفي صبغة قيمية ورشعية عىل مكونات الوحدة اإلسالمية،
ٍ
خملص ألمته ،وقاعدة يمكن االنطالق منها ،والبناء
والتي ينشدها كل

عليها.

وإذا أضفنا إىل ذلك وحدة اهلدف واملقصد ،وهو طاعة اهلل ورسوله،

ودعوة الناس إىل دين اهلل القويم ،والغايات املصريية الواحدة  ،عندها

جيب أن ندرك قيمة املنطلقات الدعوية املشرتكة ،وهذا يستوجب إطفاء
جذوة ٍ
كثري من اخلالفات بني مكونات الطيف السني الواحد ما دام أن
((( الصواعق املرسلة (.)519/2
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األصل واهلدف مشرتك.

وك ّلهم من رسول اهلل ملتمس َ ....غ ْرف ًا ِمن البحر أو َر ْشف ًا ِمن الدِّ َي ِم
املواالة والتَّحاب والتَّعا ُط ِ
ِ
ِ
ف فيام بني املختلفني
«ومن هنا يظهر وج ُه
ِّ

(((

يصريوا شيع ًا وال تفرقوا فرق ًا؛ ألهنم ُمتم ُع َ
ون
يف مسائل االجتهاد ،حتى مل
ُ
ِ
ِ
اختالف
غي ُم َؤ ِّث ٍر ،كـام ال
قصد الشارعِ،
طلب
عىل
َ
ُ
فاختالف الطرق ْ ُ
تقر ُبه
تقر ُبه الصالة ،وآخر ُّ
بني املتع ّبدين هلل بالعبادات املختلفة ،ك ََر ُج ٍل ُّ

فه ْم متفقون
تقربه الصدقة ،إىل غري ذلك من العباداتُ ،
الصيام ،وآخر ّ
ِ
ِ
َّوجه ،فكذلك
يف
أصل التوجه هلل املعبود ،وإن اختلفوا يف أصناف الت ُّ
ِ
ِ
املجتهدُ َ
الشار ِع صارت كلمتُهم
مقصد
لـم كان َق ْصدُ هم إصاب َة
ْ
ون ّ
ُ
وقول ْم واحد ًا»(((.
واحدةً،

القاعدة اخلامسة:

مراعاة أحوال املخالفني الزمانية واملكانية

ّ
إن االرتباط بني بعض التكاليف الرشعية وأحوال وظروف الزمان
واملكان ِمن اجلوانب الرشعية املعتربة ،واملقررة لدى أهل األصول،

فالفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان ،وكذلك إقامة العقوبات الرشعية
((( الربدة ،للبوصريي ص (.)46
((( املوافقات (.)220/5
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عىل اجلناة هلا اعتباراهتا الرشعية حال احلرب والسلم ،والفقر والغنى،
ِ
تغي األحكام
ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي ُّ
تنص عىل أنّه (ال ُينكر ّ
الزمان)(((.
بتغي ّ
ّ

ٍ
ٍ
واحدة هو
حالة
نوع ال يتغري عن
قال ابن القيم« :األحكا ُم نوعانٌ :

عليها ،ال بحسب األزمنة وال األمكنة ،وال اجتهاد األئمة ،كوجوب
الواجبات ،وحتريم املحرمات ،واحلدود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم

تغيري وال اجتها ٌد خيالف ما وضع عليه.
ونحو ذلك ،فهذا ال يتطرق إليه ٌ

والنوع الثانى :ما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمان ًا ومكان ًا

وحاالً ،كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاهتا»(((.

ّ
وإن األمة املسلمة متر بأوضاع متباينة متفاوتة « َف ُي َف ّر ُق بني احلالة

التي يكون فيها لدى الناس متسك قوي بالدين عن احلالة التي يكون

فيها ضعف ،وحالة الشدة عن حالة الرخاء ،وحالة الغنى عن حالة

الفقر ،وحالة احلرب واخلوف عن حالة األمن والسلم ،وحالة التمكني

عن حالة االستضعاف ،واحلاالت العابرة الطارئة عن احلاالت الثابتة
املستقرة.

وهذا يتعلق بتحقيق املناط ،ومعرفة مدى انطباق املعنى الرشعي

((( ينظر :توضيح القاعدة يف :رشح القواعد الفقهية ،للشيخ أمحد الزرقا (.)227
((( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (.)330/1
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املقصود عىل حال معينة ،ووجود الرشوط ،وزوال املوانعّ ،
فإن الصحابة

ريض اهلل عنهم توجهوا إىل زجر األعرايب الذي بال يف املسجد ،ومهوا به
وهلم يف ذلك حجة ظاهرة ِمن حرمة املساجد وتعظيمها ،وإنكار املنكر،

بس ْج ٍل ِمن
ومع ذلك هناهم النبي  ،وأمهله حتى قىض بوله ،ثم أمر َ
ماء فأهريق عليه ،وع َّلمه ما جيب ِمن تعظيم املساجد»(((.

ّ
إن تفعيل هذا االعتبار ألحوال املخالفني ِمن حيث الزمان واملكان له
إسهاماته االجيابية يف احلدِّ ِمن آفات اخلالف وآثاره ،وعدم تضخيمها؛

ّ
فإن «الكلمة الواحدة يقوهلا اثنانُ ،ي ِريدُ هبا َأ َحدُ ُها
أعظم الباطلَ ،و ُي ِريدُ
َ
ِ
ِ
ِ
وسريته ومذهبِ ِه ،وما
القائل
بطريقة
واالعتبار
حمض احلق،
هبا اآلخر َ
ُ
يدعو إليه و ُينَاظِ ُر عليه»(((.

ومما ذكره ابن تيمية رمحه اهلل يف مراعاة أحوال الناس املكانية قوله:
ٍ
ٍ
أن َمن َ
«وهلذا اتفق األئم ُة عىل ّ
بعيدة عن أهل العلم واإليامن،
ببادية
نشأ
ِ
َ
العهد باإلسالم َفأ ْنك ََر شيئ ًا ِمن هذه األحكام الظاهرة
حديث
وكان
((( كيف نختلف؟ للدكتور سلامن العودة (.)81
وحديث بول األعرايب يف املسجد أخرجه البخاري برقم ( ،45/1برقم  ،)220ومسلم
( ،237/1برقم  )286من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
((( مدارج السالكني البن القيم ( ،)481/3ولعل كالم ابن القيم يصلح قاعدة يف
التعامل مع شعارات أهل الغلو واملبتدعة.
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ُ
الرسول»(((.
يعرف ما جاء به
املتواترة فإنه ال ُيكم بكفره حتى
َ

والنشأة العلمية أو الرتبية الفكرية للمجتمعات تتأثر إىل حدٍّ كبري

انعكاس -سلب ًا أو إجياب ًا -عىل التصورات
بالبيئة املحيطة هبا ،مما يكون له
ٌ
واملعتقدات جتاه القضايا اخلالفية الشائكة.

وإذا تقـرر أن املوقف العلمي يتغـري بحسـب الشـخص أو الطائفـة
أو املكان ،فكذلك نجده يتغري من عرص آلخر؛ ِ
فمن اخلطأ أن يكون
التعامل مع املخالفني يف هذا العصـر كام لـو كانوا يف زمن اخللفـاء
الراشدين ،أو حتى القرون املفضلة(((.

وكثري ًا ما نتعجل يف نقد مقاالت اآلخرين وأطروحاهتم ،دون دراسة

احلالة التي قيلت فيها املقالة ومالبساهتا ،بل وموقع صاحب املقالة
ِمن الناحية السياسية والعسكرية ،فترصحيات عوام الناس ختتلف عن
الترصحيات الرسمية للمتحدث الرسمي ألي مؤسسة أو كيان ،والتي

عاد ًة ما تتصف باملرونة واحلنكة و(الدبلوماسية) مع مراعاة الضوابط

الرشعية كام ال خيفى.

وبعض أخطاء املخالفني تُعطى أكرب من حجمها املناسبُ ،
وت َّمل ما
ُ

ال حتتمل ،وقد تكون املقالة قيلت يف حالة غضب أو استفزاز -إعالمي
((( جمموع الفتاوى (.)407/11
((( فقه الرد عىل املخالف ،للدكتور خالد السبت ص ( )13باختصار وترصف يسري.
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والتامس العذر هو الدواء
ونحوه -أو العتبارات معينة ،وحس ُن الظ ّن،
ُ

الناجع يف ختفيف وطأة اخلالف ،وعدم املسارعة إىل اهتام النوايا ،وقد
والش ِ
َ
ِ
الغيب َّ
هادة،
أسأ ُلك خشيتَك يف
هم إنِّ
كان من دعاء النبي « :ال َّل َّ
ِ
ِ
والرضا»(((.
واحلق يف
العدل
وكلم َة
ِّ
الغضب ِّ
أن اإلنسان ال ُ
عزيز جد ًا ،وهو َّ
يقول
قال احلافظ ابن رجب« :وهذا ٌ

سوى احلق سوا ًء غضب أو ريضّ ،
يتوقف
فإن أكثر الناس إذا غضب ال
ُ

فيام ُ
يقول»(((.

القاعدة السادسة:

حتديد تعريفات املفاهيم واملصطلحات املختلف فيها.

ِ
املسلم هبا لدى أهل البحث والنظرّ :
أن احلكم عىل
من القواعد ّ

فرع عن تصوره ،وهذا يتجىل يف حتديد تعريف املصطلحات؛ إذ
يشء ٌ
ّ
إن «لتحديد تعريفات املصطلحات واملفاهيم بشكل منضبط اعتبار ًا

مه ًام عند وقوع االختالف بني أهل العلم ،ذلك ّ
أن املعرفة بامهيات

األمور ووعي مفاهيمها والعلم بحقائقها وبتعريفاهتا وبحدودها تعترب

((( أخرجه النسائي ( ،54/3برقم  ،)1305وأمحد ( ،265/30برقم  ،)18325وابن
حبان ( ،305/5برقم ِ )1971من حديث عامر بن يارس ريض اهلل عنهام.
((( جامع العلوم واحلكم (.)372/1
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مدخ ً
ال أساسي ًا لتضييق اخلالف ،فكم ِمن موضع اشتد فيه اخلالف،

ودار فيه السجال العلمي ،واحتدّ فيه النزاع حول مصطلح ما أو مفهوم
معني ،ولو أنه تم حتديد تعريفه بدقة ِمن البداية ألمكن للمختلفني أن

ُينهوا اخلالف ِمن حيث بدأ ،وكم تبني يف العديد ِمن اخلالفيات ّ
أن
اخلالف بني املتنازعني كان لفظي ًا فقط ،ولذلك كان البدّ ِمن فهم
حيس َن احلكم عىل
املعاين واملفاهيم املرادة يف موضوع االختالف حتى ُ

القضية»(((.

وقد اعترب البطليويس ّ
أن ِمن أسباب االختالف «اخلالف العارض
من ِجهة اشرتاك األلفاظ واحتامهلا للتأويالت الكثرية»(((.

وهناك حمدّ د َم ْع ِريف جيب الرجوع إليه وهو أنه «ملعرفة معاين األلفاظ
ٍ
معيار أو أساس ثابت؛ إذ لو ُوكلت
واملصطلحات ال بدّ ِمن الرجوع إىل
القضية للرأي ،فقد تصبح مسأل ًة نسبي ًة»(((.

يقول ابن القيم« :والعلم بمراد املتكلم ُيعرف تار ًة من عموم لفظه،
وتار ًة ِمن عموم ع ّلته ،واحلوالة عىل األول أوضح ألرباب األلفاظ،

وعىل الثاين أوضح ألرباب املعاين والفهم والتدبر ،وقد يعرض لكل من

((( فقه االختالف مبادئه وضوابطه ،حممد أنيس اخللييل ص ( )301باختصار يسري.
((( اإلنصاف يف التنبيه عىل األسباب التي أوجبت االختالف بني املسلمني ،للبطليويس
ص (.)35
((( الغلو يف الدين ،حبيب بن معال اللوحيق ص (.)56
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الفريقني ما خيل بمعرفة مراد املتكلم ،فيعرض ألرباب األلفاظ التقصري

هبا عن عمومها ،وهضمها تارة ،وحتميلها فوق ما أريد هبا تارة ،ويعرض
ألرباب املعاين فيها نظري ما يعرض ألرباب ،األلفاظ فهذه أربع آفات
هي منشأ غلط الفريقني»(((.

قال السبكي« :ومما ينبغي أن ُيتفقد عند اجلرح أيضا ُ
حال اجلارح

يف اخلربة بمدلوالت االلفاظ فكثري ًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمهام

عىل غري وجهها واخلربة بمدلوالت االلفاظ وال سيام االلفاظ العرفية
التي ختتلف باختالف عرف الناس وتكون يف بعض االزمان مدح ًا ويف

بعضها ذم ًا أمر شديد ال يدركه إال فقيه بالعلم»(((.
ّ
إن كثري ًا ِمن املصطلحات السياسية املحدثة تُثار بني ال َف ْينَة واألخرى

بني املكونات اإلسالمية ،كمصطلح الديمقراطية والدولة املدنية،
والسيادة((( ،ويمكن لالختالف الواقع يف هذه املصطلحات أن يتحول

((( إعالم املوقعني (.)168/1
((( قاعدة يف اجلرح والتعديل ص (. )53
((( عقد «مركز احلوار السوري» ورشة عمل يف استنبول ضمن الندوة التشاورية
الرابعة ،متخض عنها حرص أهم املصطلحات السياسية «املثرية للجدل» يف الشأن السوري،
ولالطالع عىل خمرجات الندوة يمكن زيارة املوقع من خالل الرابط التايل:
http://sydialogue.org/13

وبي مواضع
وقد رشح املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية خمرجات هذه الندوةَّ ،
االتفاق واخلالف فيها ،ودرجات التعامل معها ،وذلك يف :رشح التوصيات اخلتامية=
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إىل قدر ِمن التوافق والتقارب يف حال كانت هناك مقدمات مشرتكة ِمن
حيث التعاطي مع بعض هذه املصطلحات ابتدا ًء ،أو ِمن حيث التعامل

معها كسياسة أمر واقع ،مع احلفاظ عىل الثوابت والقيم الرشعية ،ومراعاة
حترير
فقه الرضورة واالستثناء ،فتحرير املراد ِمن املصطلح هو يف الواقع
ٌ
كثري ِمن اخلالف.
ملحل النزاع وبذلك يرتفع ٌ
ِ
كثري ِمن اإلسفاف الثقايف عدم
ومن املصطلحات التي أثريت وناهلا ٌ
التفريق بني مصطلح احلزبية ومفهوم العمل اجلامعي واملؤسيس ،وكذلك
كثري ِمن األلفاظ يف مسائل فقهية وفكرية مل تأخذ ح َّقها يف حترير املراد
ٌ
ِمن املصطلح والربط بني تعريفه اللغوي والرشعي واالصطالحي،
كمصطلح (اجلاهلية) و(احلاكمية) ،والتي ناهلا ما نال أقراهنا ِمن
املصطلحات املحـدثة ِمن الغلـو أو اإلجحـاف واالسـتبداد الفكـري
أو التمييع وتضييع الثوابت!.

السياسية املثرية للجدل» ،ويمكن االطالع عليها عىل
= لندوة رؤي ٌة رشعي ٌة يف املصطلحات ّ
الرابط التايل:
http://islamicsham.org/versions/3310
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القاعدة السابعة:

االطالع عىل أدلة املخالفني  ،ومواضع اخلالف ،وحترير حمل النزاع
ّ
إن االطالع عىل اآلراء املختلفة يساهم مسامهة فعالة يف خلق أجواء

اجيابية بني املختلفني ،و ُينمي مبدأ التسامح واإلعذار ،والتقريب بني
وجهات النظر ،بل قد يساهم يف متييز اخلطأ ِمن الصواب ،أو عدول أحد
ني له ِمن احلجج عند
املختلفني عن رأيه والنزول عىل اجتهاد ُمالِ ِف ِه ملا َيبِ ُ

اطالعه عىل ما عنده ،كام أنه بطبيعة احلال يساهم يف تقويم نظر املخالف

لصاحبه اآلخر(((.

وقد أسس السلف الصالح هلذه احلقيقة املهمة يف جانب التعاطي
مع اخلالفات ،حيث يورد اإلمام الشاطبي رمحه اهلل جانب ًا ِمن نقوالهتم

يف اشرتاط االطالع عىل مواضع اخلالف ملن تصدّ ر يف الفتيا أو ن َظ َر يف
العلم َم ْع ِرف َة االختالف.
الناس
املسائل الفقهية ،فيقول« :ولذلك جعل
ُ
َ

يشم أن ُفه الفقه.
فعن قتادةَ :من مل يعرف االختالف مل َّ

وعن هشام بن عبيد اهلل الرازيَ « :من مل يعرف اختالف القراءة فليس

بقارئ ،ومن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه» .وقال حييى بن

سالم« :ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفتي ،وال جيوز ملن ال يعلم
ثم يقول الشاطبي مع ّقب ًا عىل هذه
األقاويل أن يقول هذا
ُّ
أحب إيل»ّ ،..

((( فقه االختالف مبادئه وضوابطه ،بترصف ص (.)436
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النقوالت« :وكالم النـاس هنا كثري ،وحاصـ ُله معرف ُة م ِ
واق ِع اخلـالف،
ُ
َ
ُ
ٌ
م َّر ِد اخلالف»(((.
ال حفظ ُ َ
ّ
وإن تعويد طالب العلم عىل االطالع عىل مواضع اختالف العلامء
ِ
ال للرأي اآلخر إذ ّ
وتدار ِسها يغرس يف نفسه تق ّب ً
االستدالل
«أن اعتيا َد
ُ
ِ
ٍ
ذهب ِ
ٍ
ب الطالب ُن ُفور ًا وإِنْكار ًا َلِ ٍ
غري َمذهبِ ِه ،من
ملذهب واحد ُربام ُيكْس ُ
ِ
غري اِطال ٍع عىل م ِ
أخذه؛ َف ُي ِ
ِ
ور ُ
االعتقاد يف األئمة ،الذين
ث ذلك َحزاز ًة يف
َ
واضطِ ِ
الع ِهم بمقاصد
أمجع الناس عىل فضلهم وتقدمهم يف الدينْ ،
الشارع و َف ْهم َأ ْغراضه»(((.

كام ّ
أن االطالع عىل أدلة املخالفني ومواضع اخلالف تُسهم يف الوصول
إىل (حترير حمل النزاع) بني املختلفني ،وإجياد أرضية مشرتكة ِمن النقاش

العلمي البنّاء يف توضيح حمل االختالف ،والتسليم باألدلة ،وهذا ك ّله من
املوجهة التي هتدف للوصول إىل رؤى مشرتكة بني
أبجديات احلوارات ّ
ٍ
الطرفني؛ ّ
خمتلف فيها بني طريف
ألن احلوارات التي تُبنى عىل مقدمات

اخلالف ال تكون هلا ثمرة واضحة ،بل قد تكون مواصلة احلوار مضيع ًة

للوقت ،وهدر ًا للطاقات ،وتبديد ًا للجهود.

((( املوافقات ( ،)123/5وقد أورد ابن عبد الرب هذه النقوالت وغريها يف جامع بيان
العلم وفضله (.)818-814/2
((( املوافقات (.)131/3
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القاعدة الثامنة:

توفر األهلية والكفاءة العلمية فيمن يتوىل مناقشة القضايا
واملسائل اخلالفية

ّ
إن دخول َمن ليسوا من أهل العلم واالختصاص يف ساحات النقاش،

وولوجهم يف مسائل اخلالف ،وإقحام أقالمهم يف القضايا اخلالفية

املصريية لألمةُ ،يذكي بدوره جذوة اخلالف ،ويساهم يف تأجيجه ،وإعادة
فكثري ِمن حاالت تفريق الصف املسلم ،والرتاشق الفكري
إنتاجه؛
ٌ
يقف وراءها َمن ليس له قدرة علمية أو رشعية تؤهله للنقاش العلمي

أو اخلالف حمل النظر ،ولذلك حد ّد القران الكريم املرجعية الرشعية يف
اخلالف ،فقال تعاىل ﴿ :ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﴾ [النساء.]59 :

وقال تعاىل يف وصف أهل النفاق وضعاف اإليامن ﴿ :ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [النساء.]83 :

ويف هذه اآليات يقرر تعاىل مرجعية التحدث بقضايا املسلمني

ي أن ما َينْ ُظ ُر فيه ُأو ُلو
والشؤون العامة املتصلة هبم إىل أهل العلم «ف َب َّ َ

ِ
ُ
املسائل العام ُة كمسائل األمن واخلوفّ ،
وأن العا َّم َة ال ينبغي هلا
األمر هو
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ْ
الَ ْو ُض يف ذلك بل عليها ْ
أن ت َُر َّد ُه إىل الرسول وإىل أويل األمر ،وأن ِم ْن
هؤ ِ
الء َمن يتوىل أ ْم َر استنباطِ ِه وإقناع اآلخرين به»(((.
َ ُ
وهذا التنصيص القرآين عىل وحدة املرجعية أثناء النزاعات ويف

قضايا الشأن العام يؤكّد دور أهل العلم والفضل والرئاسة يف إدارة َد ّفة

اخلالف ،ومسائل النزاع ،فال يليق هبم موقف احلياد السلبي؛ إذ األنظار
تتجه إليهم إ ّبان حدة االختالف ليأخذوا موقعهم الطبيعي ِمن إدارة
األزمات باحلكمة واإلنصاف والرفق ،ويرتقوا باخلالفات ِمن األساليب
الرتوي ،وإثبات احلقائق،
اهلجومية إىل طرق أهل العلم واحلكمة يف
ّ
وبث روح األلفة واملودة ،لذا يقرر اإلمام القرطبي هذه املسألة يف تفسري

قوله تعاىل ﴿:ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﴾ [النساء ،]83 :فيقول« :وليس لغري العلامء معرفة
كيفية الرد إىل الكتاب والسنة»(((.

وهذا يؤكّد الدور املنوط بمراكز الدراسات العلمية والبحثية،
واملتخصصة يف الشأن العلمي والدعويِ ،
وع َظم األمانة العلمية امللقاة عىل

كاهلها ،ال سيام وقد َب َرزت عىل الساحة يف املقابل مراكز بحثية مشبوهة يف
أدوارها وأطروحاهتا؛ تصدّ رت املشهد الثقايف يف القضايا املصريية لألمة،
((( املنار  ،حممد رشيد رضا (.)156/5
((( تفسري القرطبي (.)225/5
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تبنّاها رويبضات مل يزيدوا املشهد إال اشتعاالً ،والرقعة إال اتساع ًا ،وقد
محلوا الرعاع ِمن الناس إىل التخندق واالصطفاف ُب ْغي َة َحشد األتباع
عرب مراكز تلبس لبوس البحث والتنقيب ،وما هي -إال مراكز رضار-

لبست لبوس املنهجية العلمية يف ظاهرها؛ لتبث األراجيف الفكرية،
والشبه العلمية يف حماربة اإلسالم ومكونه السني يف باطنها ،فتحذو

حذو منهج أهل الرضار الذين فضح القرآن مرادهم ﴿:ﱁ ﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ

ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﴾ [التوبة ،]107 :وإن كانت أهدافهم املعلنة خدمة القضايا
املجتمعية فأسالفهم نسجوا عىل نفس هذا املنوال﴿ :ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾.

وإثارة تلك املراكز املشبوهة ملسائل فقهية أو فكرية عرصية ذات

منحنى جديل ،وحماولتها أن تُظهر نفسها يف موقع الناصح األمني يؤكّد ّ
أن
ً
ِمن أهم أهدافها تشكيك شباب األمة بثوابتها الرشعية ،وإسقاط رموزها

الدعوية والعلمية ،متجاهل ًة واقع النهضة الفكرية اإلسالمية بني األمس

واليوم ،ووجود املراكز البحثية املتخصصة املنضبطة باملرجعية املعتربة.
ُ
وحال هؤالء القوم ِمن املرتبصني باإلسالم ودعاته ينطبق عليه ما

وصف به عيل بن أيب طالب  أحدَ الذي ظهروا وقت الفتنة حيث قال

فكنت فيها خام ً
نجمت فيها
ال  ،فلام ظهرت الفتنة
له« :لقد كانت اجلامع ُة
َ
َ
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نجوم قرن املاعز»(((!.

القاعدة التاسعة:

جتنب أسلوب االستفزاز ،وحماولة احتواء املخالف بتسكني الثائرة
ي ِ
عمدُ بعض املثقفني إىل حماولة إظهار ما يرونه ِمن احلق ،وإقامة
َ

األدلة والرباهني عليه ،والر ّد عىل املخالفني وتفنيد حججهم ،لكن
بطريقة تتدنى فيها لغة احلوار والنقاش ،ويرتفع فيها أسلوب االستفزاز

واالستعالء ،وتسفيه آراء اآلخرين ،وإسقاط اجتهادات املخالفني،
واهلمز واللمز ترصحي ًا أو تلميح ًا ألئمة املخالفني وأشياخهم ،ظن ًا منهم
أهنم حيسنون صنع ًا ،وما علموا ّ
«احلق ُيرصع إذا ُعمد إىل إظهاره
أن
ّ

بالسباب والشتائم»(((.
ُّ

فسلوك منهج االستخفاف باملخالف ،وارتفاع نربة التحدي ينتج
ٍ
ٍ
وتعص ٍ
ب ِمن الطرف
حممودة ِمن معاندة ومكابرة
أفعال غري
عنه ردو ُد
ّ
ِ
ِ
ذه ِ
اآلخر؛ ّ
ِ
ب
مساق
ألن «الطعن يف
الرتجيح ُي َب ِّ ُ
ي((( العنا َد من أهل ا َمل َ
ِ
ِ
واإلرصار عىل ما هم عليه؛ ألن
املطعون عليه ،ويزيد يف دواعي التامدي

((( سري أعالم النبالء (.)120/1
((( ِمن كالم مجال الدين القاسمي ،ينظر :مجال الدين القاسمي وعرصه ،لظافر بن مجال
الدين القاسمي ص (.)43
((( أي يثريه.
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ِ
حقيق ْ
ب ملا هو
الف ذلك
الذي ُغ َّض من جانبِه مع
ٌ
اعتقاد ِه ِخ َ
يتعص َ
بأن ّ
ُ ِ
ِ
الـم َ
لت ِج ِ
ساق فائدة
ظهر حماسنَه؛ فال
الـم ُسوق هذا َ
يح َ
يكون ل َّ ْ
عليه و ُي َ
زائدَ ٌة عىل اإلغراء بالتزا ِم ا َملذهب ،وإن كان َم ْر ُجوح ًا ؛ َ
الرتجيح
فكأ َّن
َ
مل حيصل»(((.

إن َ
ّ
طرق االستفزاز التي يسلكها بعض املصلحني واملثقفني تأخذ
ٍ
عنوان
أطياف ًا متنوعة ِمن مناحي املشهد الثقايف ،واحلياة العلمية ،فمن

لكتاب تقرأ بني حروفه االستفزاز النفيس ،واالستعالء العلمي ،وبني
ٍ
مقال يرسخ التعصب واحلزبية املقيتة ،وبني مناظرات ونقاشات جدلية

نربات هجومية ،عرب سالح رفع الصوتِ ،
ٍ
وحدّ ة اللهجة،
عقيمة ذات
ٍ
املخالف يف حالة
وإيغار لصدره ،مما يضع
يف حتدٍّ صارخ ٍللمخالف،
َ
نفسية حتمله عىل الدِّ فاع عن نفسه ،وتدفعه إىل تربير موقفه ،وكثري ًا ما
متنعه ِمن قبول احلق؛ مهام سمع من احلجج واألدلة والرباهني ،وهذه من

ِ
الـم َس ّلمة لدى العقالء وأهل الفطنة؛ إذ ّ
اجلهاالت إِنام
إن « َأك َثر
القضايا ُ
ٍ
مجاعة من ُج ّه ِ
بتعص ِ
ِ
ب
رسخت يف
أظهروا
احلق،
ال أهل ّ
ْ
قلوب العوا ِّم ُّ
ُ
واإل ِ
دالل ،ونظروا إىل ُضعفاء اخلُصوم بِ ِ
ض التّحدّ ي ِ
احلق يف َم ْع ِر ِ
عني
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خالفة،
والـم
عاندة
الـم
ُ
التّحق ِري واالزدراء ،فثارت من بواطن ِهم َدواعي ُ
ور َس َخ ْت يف ِ
االعتقادات الباطل ُة ،وت ّ
َعذ َر عىل العلامء املتل ّطفني
قلوبم
ُ
َ
((( املوافقات (.)287/5
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َم ْ ُو َها مع ُظ ُه ِ
فسادها»(((.
ور
َ

قال الشاطبي معلق ًا عىل مقولة الغزايل ،ومقرر ًا بذلك قاعد ًة ذهبي ًة يف

احلق الذي ت َْش َهدُ له
التّعامل مع اخلالف واحتوائه« :هذا ما قال ،وهو ُّ
كني ال ّث ِائ ِ
الع ِ
رة ما ُق ِد َر عىل ذلك»(((.
وائدُ اجلار َي ُة،
فالواجب ت َْس ُ
ُ
َ

ويتجىل حرص العلامء عىل جتنب االستفزاز لآلخر يف اجلوانب

العملية للمستحبات عند حصول مفسدة أو خالف ،فهذا اإلمام ابن

العريب املالكي حيكي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة االنشقاق إذا

أ ّم الناس؛ ألن الناس ينكرون وجود سجدة يف سورة االنشقاق ،فيقول
قراءتا؛ ألين إن سجدْ ُت أنكروه ،وإن
تركت
رمحه اهللَّ « :لا َأ َم ْ ُت بالنّاس
ُ
َ
صليت وحدي»(((.
تركتُها كان تقصري ًا مني ،فاجتنبتُها إال إذا
ُ

ملف
ما أحوجنا إىل سلوك منهج اإلمام الشاطبي رمحه اهلل يف إدارة ّ
ٍ
ِ
وس ِّودت ِمن
خالفاتنا الدعوية والعلمية ،فكم علت من أصواتُ ،

عالجها بتسكني الثائرة ،وعدم االنجراف
صحائف يف أمور كان يسهل
ُ
خلف رساب املراهقة الثقافية ملن ركبوا َمركَب العلم والدعوة.

ّ
إن عدم بلوغ مرحلة النضوج الفكري لدى بعض املثقفني أوجب

((( االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل (.)15
((( االعتصام (.)732/2
((( أحكام القران (.)369/4
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إخفاق ًا علمي ًا وعملي ًا يف إدارة بعض ملفات اخلالف الشائكة ِمن خالل

ممارسة تأجيج الرصاعات احلركية عرب أطروحات عقيمة ،ومناقشات
الصف،
تتسم بضيق األفق ،وتغليب املصالح الضيقة عىل مصلحة وحدة
ّ
واجتامع الكلمة.
ُ
واملأمول ِمن أهل احلكمة واحلنكة أن يامرسوا دورهم وواجبهم جتاه

القضايا اخلالفية ذات املنحنى اجلديل بسلوك منهج (تسكني الثائرة) يف
التعاطي مع اخلالفات عرب املسارات التالية:

نظره يف العلوم الرشعية ،أو اجلوانب
ص ُ
املسار األول :حتييد َمن َق ُ َ

السلوكية ،وتقديم َمن ّ
جل قدره ،وعلت مكانته ،ورجح عقله ،وعركته

التجارب.

املسار الثاين :التخفيف ِمن التواصل السلبي مع َمن ينتهج أسلوب

االستفزاز ،والرت ّفع عن مناقشته ،والسعي إىل عدم استثارته سوا ًء يف

مواقع التواصل االجتامعي أو يف غريها ،فمن جييدون االستفزاز الفكري

َك ُث َر سوادهم ،وعىل املسلم أن يتعاطى معهم بموجب التوجيهات

الربانية ﴿ :ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﴾ [الروم ،]60 :وباإلعراض

عنهم ﴿ :ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [األعراف ،]199 :وعدم االكرتاث هبم:
﴿ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﴾ [الفرقان.]63 :

ٍ
ٍ
بل ّ
جدلية
ساحات
إن رجاح َة عقل املسلم وفطنته جتعله ال ينقاد إىل
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ال تتميز بإطار علمي وثقايف واضح ،فليس ُّ
غرد أو كتب جيب
كل َمن ّ

الرد عليه:

كل ٍ
ِ
يسـتفزين  ..وال ُّ
ومـا ُّ
األرض أرضـاه ُمن ِْعام
كل َمن يف
الح يل
ُّ
بـرق َ
املسار الثالث :معرفة أبعاد وطبيعة النزاعات واخلالفات -والتي قد

تلمس
ّ
يرتتب عىل بعضها خسائر مادية أو برشية ،-وذلك من خالل ّ

أبعاد النزاع وطبيعته االجتامعية والسياسية واإلقليمية ،خاص ًة يف ِّ
ظل
حتالفات يتبناها اآلخرون لتنفيذ أجندات معينةِ ،من تقوية ٍ
ٍ
اجتاه
وجود

عىل آخر ،أو إظهار فصيل عىل حساب آخر ،ولو أدى ذلك إىل خسارة

األرض وسفك الدماء ،فمثل هذه القضايا والنزاعات الشائكة ال ُتل
ٍ
جمموعات مفتوحة يف مواقع التواصل االجتامعي ونحوها،
عرب تأسيس

وقد ال خيلو ذلك من بعض السطحية يف فهم املشكلة وطبيعتها ،ومدى

إدراك الطريقة املناسبة يف التعاطي معها؛ إذ إن هذه (املجموعات) تُسهم
يف تأجيج الرصاع ،وشحن النفوس بسبب وجود بعض العنارص ِمن

واملتعصبني والذين ُيتقنون ف ّن االستفزاز ،ويريدون
الدمهاء والعامة
ّ
الصاعات أن َي ُطول أمدُ ها ،النتفاعهم ِمن إطالة فرتة النّزاع؛
لرحى ّ
ملوافقته أهوائهم وتوجهاهتم ،وظ ّن بعضهم ّ
أن املفاصلة هي املنهج

يعب عن الوضوح والصفاء
الصحيح يف مثل هذه احلاالت ،والذي ّ

بزعمهم!.
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القاعدة العارشة:

ترك التنازع والتباغض يف مسائل اخلالف السائغ ،وتأليف

القلوب برتك املستحبات

ّ
إن التنازع والتهاجر بسبب االختالف يف مسائل يسوغ فيها اخلالف،
أو مسائل مستحبة ِمن القضايا التي تسرتعي الوقوف عندها؛ ملا يعكسه

التباغض يف هذه احلاالت ِمن سطحية علمية ،وعصبية مقيتة تذكي نار

الشحناء والتباغض.

ويورد لنا ابن تيمية رمحه اهلل مثاالً علمي ًا حول اخلالف الذي دار
يف مسألة البسملة يف الصالة ،واحلراك الثقايف السلبي فيها ِمن تأليف

ٍ
ٍ
جهل وظل ٍم ،فيقول رمحه اهلل« :فأما صف ُة
نوع
مصنفات ظهر يف بعضها ُ
الصالة ِ
ِ
ِ
شعائرها مسأل ُة البسملة ّ
فإن الناس اض َط َر ُبوا فيها نفي ًا وإثبات ًا
ومن
ِ
وصنّفت ِمن الطرفني مصنفات
يف كوهنا آي ًة ِمن القرآن ،ويف
قراءتاُ ،

ٍ
جهل وظل ٍم مع ّ
يسري .وأما
نوع
أن اخلَ ْط َ
يظهر يف بعض كالمها ُ
ب فيها ٌ
التعصب هلذه املسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة واالختالف الذي ُنينا
ُ

ِ
الشعائر املفرتقة بني األمة ،وإال فهذه
ترجيح
عنها؛ إذ الداعي لذلك هو
ُ
املسائل ِمن أخف مسائل اخلالف جد ًا لوال ما يدعو إليه الشيطان ِمن
إظهار شعار الفرقة»(((.

((( جمموع الفتاوى (.)406-405/22
125

معالـم منهجـية فـي الخـالف

إن ِ
بل ّ
الصف تستدعي ترك بعض
احلفاظ عىل اجتامع الكلمة ووحدة
ّ

اسـتحباب يشء واملأمومـون
السـنن أحيـان ًا ،كـام «لو كان اإلمـا ُم يرى
َ
ال يستح ُّبونه فرتكَه ألجل االتفاق واالئتالف كان قد أحسن»(((.

عني الفقه يف الدين ،والنظر يف مآالت األفعال ،وتفعيل
وهذا هو ُ
مقاصد الرشيعة يف واقع املسلمني العميل ،فمقصود الشارع ِمن مجع

الكلمة أوىل ِمن تطبيق ُس ٍنة مستحبة تدعو للتنازع وتفريق الصف ،لذلك
ترك النبي  تغيري بناء البيت ملا يف إبقاءه عىل سابق عهده ِمن مصلحة
راجحة لتأليف القلوب ومجع الكلمة.

ومجاع األمر يف هذه املسائلْ :
أن توضع قضية وحدة األمة والتأليف

ومجع الكلمة يف كفة ،واملسائل املستحبة املتنازع عليها يف ك ّفة أخرى،
ٍ
وحينئذ سرتجح كفة وحدة األمة والصف عند أويل األلباب والنهى؛

ّ
َناز ُع فيه
ألن «االعتصام باجلامعة واالئتالف ِمن أصول الدين،
والفرع ا ُملت َ
ُ
فكيف ي ْقدَ ح يف األصل بِ ِ
حفظ الفرع؟!»(((.
ِمن الفروع اخلفية،
َ ُ ُ

وإدراك طلبة العلم والدعاة ملثل هذه القواعد النفيسة يضعهم أمام

املسئولية املجتمعية يف القيام بدورهم احلقيقي يف مل ّ الشمل ،ووحدة
((( جمموع الفتاوى ( ، )268/22ولالستزادة ينظر :جمموع الفتاوى (،194/24
.)196 ،195
((( جمموع الفتاوى (.)254/22
126

الفصـل الثالـث

الصف ،وذلك من خالل تصدّ ر املشهد العلمي والدعوي ،وحماولة رأب

الصدع الفكري ،وتقريب وجهات النظر ،وتفويت الفرصة عىل املتعاملني
والغالة ِمن خالل تطبيق منهج علامء السنة يف اجلانب العلمي والعميل،
ومراعاة أحوال الناس الزمانية واملكانية.

ّ
إن َمن يتأ ّمل النقوالت العلمية الوفرية ألهل العلم الذين مت ّثلوا هذا
املنهج الرشيد يف التعامل مع اخلالف وإدارته ،وبرز ذلك ِمن خالل

مؤلفاهتم يف جانب االعتصام بالكتاب والسنة والتمسك باجلامعة
وتأليف القلوب ،جيد ّ
هم أمتهم ،وكان
أن هؤالء العلامء كانوا حيملون ّ

عرجون عىل قضية تأليف القلوب يف بحثهم للمسائل الفقهية التي
ُي ّ
ٍ
قد يسبب اخلوض فيها
بطرق غري مناسبة إىل التفرق والتنازع ،فال بدّ

للدعاة واملصلحني أن يتدارسوا بجدّ ية مناهج أهل العلم ممن اشتهروا

يف مصنفاهتم وحواراهتم بتأصيل مفهوم وحدة الصف؛ لتكون منارة
هدى يف سلوك طريق الوحدة واالئتالف ،ونبذ الفرقة واالختالف عرب
األطروحات العلمية املتزنة ذات املنهج التوافقي العلمي بني مكونات

الطيف السني الواحد ضمن الضوابط العلمية والرشعية ،مع مراعاة
اعتبارات املرحلة احلرجة التي متر هبا بالد الشام ،دونام مزايدات تنظريية،
ٍ
إسفاف علمي ،أو استفزاز منهجي ،ولن يتأتّى ذلك إال بعد استشعار
أو

عظم األمانة امللقاة عىل عاتقنا ،وإدراك خطورة املنعطف اخلطر الذي متر
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به األمة املسلمة.

القاعدة احلادية عرش:

اإلنصاف والعدل مع املخالفني

لق عزيزِ ،
وحلي ٌة الزم ٌة ،وهو ِمن األخالق الفاضلة التي
اإلنصاف ُخ ٌ

دعا إليها القران الكريم ،قال تعاىل ﴿ :ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶﲷ ﴾ [النساء.]58 :

وقال تعاىل﴿ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النساء.]135 :

أمر
«فأمر سبحانه بالقيام بالقسط ،وهو العدل يف هذه اآلية ،وهذا ٌ
بالقيام به يف ح ِّق ك ُِّل ٍ
وأحق ما قام له العبد بقصد
أحد عدو ًا كان أو ولي ًا،
ُّ
َ

األقوال واآلراء واملذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر اهلل وخربه ،فالقيام فيها
باهلوى واملعصية مضاد ألمر اهللٍ ،
مناف ملا بعث به رسوله.(((»...
ٌّ
قال الزيلعي رمحه اهلل« :وما َّ
بأحس َن ِمن اإلنصاف،
طالب العلم
حتل
ُ
َ

((( الرسالة التبوكية ،البن القيم ص (.)31
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التعصب»(((.
وترك
ّ

ٍ
حلية َّ
حتل هبا الرجل،
حيب اإلنصاف ،بل هو أفضل
«واهللُ تعاىل ُّ
ِ
ِ
واملذاهب ،وقد قال اهلل
األقوال
ب نفسه حك ًام بني
خصوص ًا َمن ن ََّص َ
ِ
الرسول
فورث ُة
تعاىل لرسوله﴿ :ﳇﳈﳉﳊ﴾ [الشورىَ ،]15 :
ِ
الطوائف ،وأالّ َ
ُ
يميل أحدُ ُه ْم مع قريبِه ،وذوي مذهبِه
العدل بني
َمن ِْص ُبهم
ِ
ُ
وينزل بنزوله،
يسري بسريه،
وطائفتِه
ومتبوعه ،بل يكون ُّ
احلق مطلو َبهُ ،

ويك ُّم احلجة .(((»..
يدي ُن دين العدل واإلنصافُ ،
ِ
ومن املنهج القرآين يف تأصيل مبدأ اإلنصاف يف التنازع واخلالف

التحذير ِمن أن تكون العداوة سبب ًا ملجانبة العدل ،قال تعاىل ﴿ :ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾
[املائدة.]8 :

وعىل هذا سار أهل السنة واجلامعة ،وصار هذا شعار ًا هلم ،فهم ُ
أهل

وجار عليهم.
اإلنصاف والرمحة والعدل ،حتى مع َمن َظ َل َمهم َ
ِ
ومن النامذج الفريدة التي ّ
تدل عىل تربية سلف األمة وأئمتها عىل

ِ
ِ
إنصاف عبد اهلل بن رواحة  ليهود خيرب ،فعن
والعدل
اإلنصاف
ُ

َ
سليامن بن يسارّ :
رسول اهلل  كان يبعث عبد اهلل بن رواحة إىل
(أن
((( نصب الراية (.)355/1
((( إعالم املوقعني (.)78/3
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خيرب ،فيخرص بينه وبني هيود خيرب ،قال :فجمعوا له حلي ًا ِمن حيل

وجتاوز يف ال َقسم ،فقال عبد
نسائهم ،فقالوا له :هذا لك ،وخ ّفف عنا،
ْ
اهلل بن رواحة :يا معرش اليهود! واهلل إنكم ملن أبغض خلق اهلل إ َّيل ،وما
ذاك بحاميل عىل ْ
أن أحيف عليكم ،فأ ّما ما عرضتم ِمن الرشوة ،فإهنا

سحت ،وإنا ال نأكلها ،فقالوا :هبذا قامت السموات واألرض)(((.
ٍ
سنان يرمي هبا
فكم ِمن ِسهام البنان حتولت يف بعض اخلالفات إىل

املختلفون بعضهم حتت مظلة اخلالف الفكري والفقهي ،بعيد ًا عن

اإلنصاف والعدل ،ولعلهم تناسوا ّ
واملحاج ُة ال تنفع إال مع
أن» املناظر ُة
َّ
العدل واإلنصاف»(((.

إن ممارسة مبدأ اإلنصاف يف ّ
ّ
حل النزاعات واخلالفات يشوبه بعض

الشوائب العملية عند التطبيق ،وتتم ّث ُل يف أمرين:

األول :البون الشاسع يف مبدأ اإلنصاف بني النظرية والتطبيق ،فالتنظري

وتقعيد القواعد ووضع األسس أمر يسري ،لكن اإلشكاليات تظهر عند
ٍ
ممارسات تتسم باجلور
التطبيق العميل حيث حتذو كثري ِمن النفوس إىل
والعدوان مع إخواهنم ،بل مع بعض الرشكاء يف العمل اإلسالمي يف

((( أخرجه مالك يف املوطأ ( ،703/2برقم  ،)2وعنه البيهقي (  ،110/6برقم،)8175
والطرباين يف املعجم الكبري ( ،178/13برقم .)426
((( جمموع الفتاوى (.)109/4
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قضايا ال تعدو أن تكون ذات منحى اجتهادي.

وهذا ما جعل اإلمام مالك ًا رمحه اهلل يقول« :ما يف زماننا يش ٌء ّ
أقل ِمن

اإلنصاف!»(((.

قال الشاعر:

ِ
ِ
وإن كانُوا ِ
الرجال ْ
ذوي َر ِحم
اإلنصــاف قاطبــ ًة ْ ..بي
تـز ْل قلـ ُة
ومل ْ َ
الثاين :إلباس عدم إنصاف اآلخرين لباس الرشيعة والدين .وهذا

-واهلل -ما لبسه الشيطان عىل بعض طلبة العلم والصاحلني ،وهو ما

اختالف الناس يف مسائل الدين،
قرره ابن رجب حيث قال« :وملا كثر
ُ
وكثر تفرقهم ،كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهمٌّ ،
وكل منهم ُيظهر أنه

يبغض هلل ،وقد يكون يف نفس األمر معذور ًا ،وقد ال يكون معذور ًا ،بل

مقص ًا يف البحث عن معرفة ما ُيبغض عليهّ ،
فإن كثري ًا
يكون متبع ًا هلواهّ ،
ِمن البغض كذلك إنام يقع ملخالفة متبو ٍع يظن أنه ال يقول إال احلق ،وهذا

الظ ُّن خطأ قطع ًا ،وإن أريد أنه ال يقول إال احلق فيام خولف فيه ،فهذا الظن
ُ
احلامـل عىل امليـل جمرد اهلوى واإللـف،
قد خيطئ ويصيب ،وقد يكون

أو العادةُّ ،
فالواجب عىل
البغض هلل،
وكل هذا يقدح يف أن يكون هذا
ُ
ُ
ويتحرز يف هذا غاية التحرز ،وما أشكل منـه،
املؤمن أن ينصح نفسه،
ّ
((( جامع بيان العلم وفضله (.)531/1
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نفسه فيه خشية أن يقع فيام هني عنه من البغض املحرم»(((.
فال ُيدخل َ
وقد نبه إىل هذه املسألة أيض ًا ابن اجلوزي فقالِ :
«ومن تلبيس إبليس
ّ

ويرجون
قدح بعضهم يف بعض طلب ًا للتشفيُ ،
عىل أصحاب احلديث ُ

خمرج اجلرح والتعديل الذي استعمله قدما ُء هذه األمة للذب عن
ذلك َ
الرشع ،واهللُ أعلم باملقاصد»(((.

فإسقاط بعضهم للمؤسسات العلمية ،والكيانات الرشعية،

والفصائل العسكرية املعتدلة ،بل والقيادات اإلسالمية واملدنية ،إنام
يتم عرب رؤى تتخذ ِمن املنهجية الدينية ستار ًا أو واجه ًة لضامن احلاضنة
الشعبية ،فتتكرس عىل عتباهتا نظريات اإلنصاف والعدل!.
ّ
ولعل ِمن أسباب ذلك فقدان التّوازن العلمي وظهور الغلو يف تقييم

اآلخرين« ،واإلنصاف ال يلتقي مع الغلو لتباعد ُ
فاإلنصاف
الشقة بينهام،
ُ

قرين القصد والتوازن ،والغلو قرين اإلجحاف والظلم ،فبقدر ما
نبتعد عن الغلو بقدر ما نبتعد عن الظلم والتفرق ،ونقرتب ِمن األلفة
واإلنصاف.

ِ
ِ
ّ
غلو يبدؤه طرف ،وقد يقابله الطرف
إن كثري ًا من اخلالف إنام ينشأ من ٍّ

((( جامع العلوم واحلكم (.)267/2
((( تلبيس إبليس ص (.)105
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بغلو مضا ّد ،بينام احلق مع القصد واالعتدال والتّوازن»(((.
اآلخر ٍّ
ِ
ـي أخطاء بعض األشخاص إىل
أليس من عدم اإلنصاف أن ن َ
ُـج ّ َ

انتامءاهتم سواء الفكرية أو املنهجية أو العسكرية ،بل وقد تتعدى ذلك

إىل املناطقية ؟!.
أليس ِمن عدم اإلنصاف أن نتخذ مواقف ُم َس ّبقة ِمن كثري ِمن اهليئات
ٍ
محالة
الرشعية أو القيادات العلمية الفاعلة ،بسبب
تغريدة ،أو مقالة ّ

أوجه؟!.

إننا نفتقد اإلنصاف يف رؤيتنا لكثري ِمن األحداث التي ال تنسجم

مع توجهاتنا ونمط تفكرينا ،ونفتقده يف تقويم األشخاص ومناهجهم،
ٍ
ٍ
سلبي للتعايش مع إخوة الدين
منظور
ويف دراساتنا ونقدنا ملخالفينا يف

«ظلم
احلق وإسقاط اآلخرين ،وقد قال ابن سريين :
بدعوى احتكار ّ
ٌ
رأيت ،وتكتم خريه»(((.
ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما َ
وحالنا كام حكاه الشاعر:

خلــق اهلل حـني أشــا ُء
وأسـمع
ــم عـن األمــر الـذي ال ُأريـدُ ُه ..
َ
ُ
ُ
أص ُّ
ّ
ولعل ِمن الظواهر التي تسرتعي انتباه املربني :ظاهرة التعميم يف
((( فقه االئتالف ،قواعد التعامل مع املخالفني باإلنصاف ،حممود حممد اخلزندار ص
(.)327
((( البداية والنهاية (.)275/9
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تقويم اآلخرين ،فمن عمم ظلم ،ومن فصل عدلِ ،
فمن عدم اإلنصاف
ّ
َ
ّ
َ

ُعمم األحكام وترمى ُجزاف ًا عىل مؤسسة ،أو انتامء فكري ،أو إقليم
أن ت ّ

معني نتيجة ممارسات خاطئة تتسم بالفردية ،وهذا الظلم هو الذي عناه
َّ
الشعبي عندما مارسه بعضهم حيث يقول رمحه اهلل»:لو أص ْب ُت تسع ًا
وأخطأت واحد ًة ألخذوا الواحدةَ ،وتركوا التسع وتسعني»(((.
وتسعني،
ُ

القاعدة الثانية عرش:

إدراك منظومة فقه األولويات يف املسائل اخلالفية

إن إدراك فقه األولويات يعترب من املهامت التي ّ
ّ
تدل عىل درجة ِمن

النضوج الفكري لدى األطياف العاملة يف احلقل اإلسالمي ،ولعل

تفعيل هذه املنظومة يتحتم إ ّبان املراحل العصيبة التي متر هبا األمة ،فتتجه
البوصلة نحو الوحدة واالئتالف ،ونبذ الفرقة واالختالف.

ومن خالل وضع س ّلم لألولويات يف حياة األمة سيدرك عقالؤها

اسرتاتيجية املرحلة ،وطبيعة إدارة املعركة ،وهذا بدوره سيجعل
التحديات يف وضعها املنطقي ِمن خالل اجلوانب التالية:

اجلانب األول :إدراك األولويات يضع األمور يف نصاهبا الصحيح،
ٍ
بمنطقية تامة ،وليس بردود األفعال،
وحجمها الطبيعي ،والتعامل معها
((( حلية األولياء (.)321-320/4
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فأثناء مسرية األمة وكفاحها ضدّ خصومها يصطنع األعداء فئ ًة ِمن

الغي َمدّ ا؛ ليعرقلوا مسرية األمة وجهادها
ـمدّ هم أسيادهم يف ّ
(املأجورين) َي ُ

ضدّ أعدائها ،وينحرفوا ببوصلتها العسكرية والثقافية ،وهنا يربز الدور
األسايس لفقه األولويات يف التعامل مع (الشغب الثقايف) فال يتُعاطى معه

بموجب ردود األفعال ،بل ُيعطى اخلارجون عن إمجاع األمة حج ًام ووضع ًا

يتناسب وخطرهم ،فال يتسبب ذلك يف زعزعة منظومة األولويات عىل

حساب قضايا األمة املصريية ،بل ُيكتفى -إذا استلزم األمر -بتجنيد بعض

النخب العلمية لكشف حقائقهم ومشاريعهم دون إفراط أو تفريط.

ونعني بذلك ّ
أن العمل اإلسالمي وخالل بروزه كتيار إسالمي

فاعل عىل الساحة يتم استفزازه بأطروحات منافية ملرشوعه وتوجهاته
يروج له أهل الباطل ،وبعض السذج ِمن
متام ًا((( ،وبدع ٍم إعالمي موجهّ ،

املثقفني ،فتتحول طاقة النخب الثقافية لتفنيد ذلك اخلطاب ،ويضعف

جانب البناء والعمل املثمر.

اجلانب الثاين :إدراك فقه األولويات يضمن وحدة الصف املسلم:
خيلق أجواء إجيابية لوضع ٍ
حد لالختالف
فتفعيل فقه األولويات ُ
ً

والتفرقة لألطياف السنية املعتدلة يف مرحلة املحنة التي متر هبا األمة
املسلمة ،وإن إجياد هذه األجواء يدعم مسرية وحدة الصف ،وائتالف
((( وقد تتبناها مراكز دراسات بحثية دولية ،و ُت ْع َقد هلا مؤمترات الرضار.
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القلوب ،ليمثل تيار السنة كيان ًا متامسك ًا واحد ًا يقف كالبنيان املرصوص،
إدراك ًا ِمن عقالء أهل السنة وقياداهتم يف إهناء اخلالفات -أو قل تأجيلها

عىل األقل -ملا بعد انفراج األزمة ،وأما اآلن ف َتتَّسع الصدور ،وتُفسح
املجالس لتصبح دائرة أهل السنة هي الدائرة الكربى ،واملظلة الواسعة
اجلامعة ألطياف األمة الواحدة.

ّ
إن املثقف املتزن يف طرحـه ،املـدرك ألولـويات املرحـلة لن ينشـغل

أو َيش َغل أ ّمتَه بسجاالت ثقافية تنظريية ،أو حروب فكرية مع أطياف األمة

الواحدة ،بل سيجعل خطابه ذا دالالت تدعو للوحدة ،ومجع الكلمة،
ٍ
ألي
ويتميز بأنامط يتسع احلال واملقام الحتوائها ،فال استفزاز -البتةّ -

مكون سني ضمن جسد األمة الواحدة ،بل تطبيق املشرتكات ،وتفعيل
فقه األولويات ،وإلغاء اخلصومات واحلزبيات.
ِ
ومن األولويات أثناء احلالة احلربية بني األمة وأعدائها توحيد اجلهود

العسكرية والثقافية نحو العدو املشرتك لألمة ،وعدم تشتيت اجلهود يف

نقاشات جدلية ،وحوارات تنظريية تورث الفشل والتنازع بني أطياف
األمة املسلمة ،و َمن أدرك الفقه الرشعي ألولويات املرحلة َخ َف َض

اجلناحَ ،
السنان
ول َن يف عريكته إلخوانه رجاء ّ
رص الصفوف ،وتوحيد ِّ

العدو املرت ّبص.
نحو
ِّ
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قال الشاعر:

إن ال َّلبيــب إذا بــدا ِمن ِج ِ
ضـان ُمْت َِل ِ
ِ
َّ
فان َد َاوى األَ ْخ َط َـرا
ســم ِه َ ..م َر
َ
َ
ُ
املهم ،وال املهم عىل األهم،
فالقاعدةُ :أن ال ُيقدّ م
القليل األمهية عىل ّ

وال املرجوح عىل الراجح ،وال املفضول عىل الفاضل أو األفضل ،بل
ويؤخر ما حقه التأخري ،ويوضع ّ
ّ
كل يشء يف نصابه
يقدّ م ما ح ُّقه التقديم،

الرشعي.

وهذا الفقه يف منظومة األولويات هو الذي أشار إليه العز بن عبد
فاألصلح ،ودرء األ ْف ِ
«واعلم ّ
ِ
ِ
سد
األصلح
تقديم
أن
السالم بقوله:
َ
َ
ْ
ِ
ِ
األرباب ،...ال ُي َقدِّ ُم
ُوز يف طبائ ِع العباد نظر ًا هلم ِمن َر ِّب
فاألفسد َم ْرك ٌ

ٌ
ٌ
ِ
ِ
َجاهـل
شـقي ُمت
األصـلح ،أو
جاهل بفضـل
األصلح إال
الصالـح عىل
َ
ٌّ
ال َين ُظ ُر إىل ما بني املرتبتني ِمن التفاوت»(((.

القاعدة الثالثة عرش:

عدم إثارة الفتاوى الشاذة ،واملسائل الدقيقة ،وما ال ُيبنى عليه عمل

ّ
خصب للخالفات،
منبت
إن إثارة اآلراء الشاذة واملسائل التنظريية
ٌ
ٌ
َشتت فيها الرؤى ،وتضيع فيها اجلهود بام ال طائل وراءه ،بني ٍ
أخذ
َتت ُ
ُ

((( قواعد األحكام يف مصالح األنام ،للعز بن عبد السالم ص ( )7باختصار.
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ور ّد ألقوا ٍم ألفوا اجلدل واخلصومات عىل حساب االهتامم بالقضايا

األساسية ،بل واملصريية املنوطة بالنخب الثقافية ،والتي ُيراد هلا أن
تُش َغل بالرصاعات اجلانبية ِمن خالل إثارة القضايا التنظريية ،واملسائل

الدقيقة ،وقد يكون إثارهتا ِمـم ْن ِ
هو َي اخلصومة واجلدال ،وألِف الردود

واملناكفة.

ويؤصل اإلمام الشاطبي -رمحه اهلل -للقضايا اخلالفية التي تستزف

اجلهد والوقت يف النقاش دون أن تنطوي عليها ثمرة أوفائدة عملية ،فيقرر
ٍ
خوض فيام مل ّ
ّ
يدل عىل
أن «كل
مسألة ال ينبني عليها عمل؛ فاخلوض فيها ٌ

َ
دليل رشعي ،وأعني بالعملَ :
استحسانه ٌ
وعمل اجلوارح
عمل القلب
ُ
طلوب رشع ًا ،والدليل عىل ذلك استقراء الرشيعة؛ فإنا
حيث هو َم
ِمن
ٌ
عم ال يفيد َع َمـ ً
ال ُم َك َّلفـ ًا به؛ ففي القـرآن الكريـم:
رأينا
َ
الشارع ُيعرض َّ

﴿ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﴾ [البقرة،]189 :
وقع اجلواب بام يتعلق به العمل؛ إعراض ًا عام قصده السائل ِمن السؤال
عن اهلاللِ :ل يبدُ و يف أول الشهر دقيق ًا كاخليط ،ثم ي ِ
متل ُئ حتى يصري
َ
َ َْ
بدر ًا ،ثم يعود إىل حالته األوىل ؟»(((.

وحيكي الشاطبي رمحه اهلل عن أثر االشتغال بالنقاشات التنظريية التي

ليس هلا ثمرة يف الواقع التكليفي ،بل هلا أثر سلبي يف إثارة النزاع واخلالف
((( املوافقات (.)43/1
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املفيض إىل التقاطع والتدابر يف أحد أقواله النفيسة التي ينبغي عىل طلبة

العلم تدارسها وتطبيقها؛ حيث يقول رمحه اهللّ :
«إن الرشع قد جاء ببيان
أتم الوجوه وأكملها ،فام
ما تصلح به أحوال العبد يف الدنيا واآلخرة عىل ّ
خرج عن ذلك قد يظن أنه عىل خالف ذلك ،وهو مشاهد يف التجربة

العادية؛ فإن عامة املشتغلني بالعلوم التي ال تتعلق هبا ثمرة تكليفية تدخل
اخلالف
بينه ُم
ُ
ور ُ
عليهم فيها الفتنة واخلروج عن الرصاط املستقيم ،و َي ُث ُ

والنزاع املؤدي إىل التقاطع والتدابر والتعصب ،حتى تفرقوا شيع ًا ،وإذا
ُ
فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ،ومل يكن أصل التفرق إال هبذا السبب،

حيث تركوا االقتصار من العلم عىل ما يعني ،وخرجوا إىل ما ال يعني؛
فذلك فتنة عىل املتعلم والعامل ،وإعراض الشارع -مع حصول السؤال-
عن اجلواب ِمن أوضح األدلة عىل ّ
أن اتباع مثله ِمن العلم فتنة ،أو تعطيل

للزمان يف غري حتصيل»(((.

كام ّ
أن االشتغال هبذه املسائل مل يكن ِمن هدي سلف األمة رضوان اهلل
عليهم ّ
«فإن الصحابة ريض اهلل عنهم ما تشاوروا إال فيام جتدد ِمن الوقائع

أو ما يغلب وقوعه كالفرائض»(((.

وقال ابن مسعود « :إذا أراد اهللُ بعبده خري ًا سدّ ده ،وجعل سؤا َله

((( املوافقات (.)53/1
((( إحياء علوم الدين (.)43/1
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علمه فيام ينف ُعه»(((.
عم يعنيهَ ،
ّ

واملتأ ّمل يف مراكز الدراسات البحثية املعادية لإلسالم التي اختذت ِمن
إسقاط احلركات اإلسالمية املعارصة وتشوهيها طريق ًا للنيل ِمن اإلسالم

ورموزه جيد أن هذه املراكز تعمدت ِمن خالل نوعية الكتّاب وطبيعة
األبحاث التي تناقشها إىل إثارة زوبعة ِمن املسائل الفكرية والفقهية ذات
املنحى اجلديل سعي ًا منها يف تشويه صورة علامء األمة ،وإسقاط الرموز

الدعوية.

لذا يتوجب عىل اإلسالميني إدراك خطورة مثل هذه الدراسات،
وعدم التعامل معها ِمن زاوية ردود األفعال املجردة ،فمن خيلط عن ٍ
عمد
َ

بني حركات التحرر السنية وأحزاب الرافضة التي لبست لبوس املقاومة
الرياح ليعلم ّ
أن الزمن قد سبقه يف نضج الشارع
جدير به أن يعود أدراج ّ
السني ،ومعرفته خلصومه و َأ ِ
عدائ ِه ،فاملكم كيف حتكمون؟!.

ِ
فمن املنهجية العلمية عدم التعامل با ِّطراد وراء كل ٍ
طرح يتخذ من
ٍ
أهداف غري سامية،
األقوال الضعيفة واملسائل الشاذة ُسل ًام للوصول إىل
واملثقف الواعي هو َمن حيدّ د توقيت النِزال ،وطبيعة املعركة.

((( أخرجه يف اإلبانة الكربى ( ،418/1رقم .)337
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القاعدة الرابعة عرش:
األخ َّوة ،وروابط األلفة بني املختلفني
بقاء َأ َوارص ُ

ّ
قطع روابط
إن االختالف والتباين يف اآلراء ال ُي َس ِو ُغ للمختلفني َ

األلفة واملودة ،بام خيالف مقتىض األخوة اإلسالمية  ،واملحبة اإليامنية،
وال جييز هلم أن تتحول اخلالفات فيام بينهم إىل فرقة وتدابر وتنافر،

واألمر كام قيل (يف الرأي تضطغن العقول ،وليس تضطغن الصدور)،
ِ
ومن املقرر لدى أهل السنة :أن ُم َت َع َّلق الوالء والرباء :اإليامن واالتباع
والعمل الصالح ،وليس جمرد املخالفة أو الرد واملجادلة(((.
وواقع احلال يتطلب ِمن املربني تربية النشء املسلم عىل وحدة
ُ

القلوب ،وسالمة الصدور ،وتأصيل مفهوم األخوة اإلسالمية ،والدُّ ربة

عىل النقاشات اهلادئة واهلادفة ،والتأكيد عىل أن تباين اآلراء واختالف
ِ
خو ِة وروابط األلفة واملحبة ،ضمن الضوابط
العقول ال ُيفسد أواص األُ ّ

الرشعية يف ذلك.

وهذا املفهوم أدركه الصحابة الكرام نظري ًا ،وطبقوه عملي ًا ،فقد

اختلفوا «وكانوا مع هذا َ
أهل مودة وتناصح ،وأخو ُة اإلسالم فيام بينهم
قائمة»(((.

((( فقه الرد عىل املخالف ،للدكتور خالد السبت ص ( )162بترصف يسري.
((( االعتصام (.)734/2
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الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث،
قال القرطبي« :وما زالت ّ

وهم مع ذلك متآلفون(((.

أصل العلامء لقاعدة جليلة ِمن أوائل َمن ذكرها ِمن أهل العلم
وقد ّ
ٍ
ُّ
مسألة
«فكل
السمعاين حيث يقول:
مما
ُ
وقفت عليه اإلمام أبو املظفر ّ

الناس فتفرقوا واختلفوا ،فلم يورث
حدثت يف اإلسالم فخاض فيها
ُ

ذلك االختالف بينهم عداو ًة وال بغض ًا وال تفرق ًا ،وبقيت بينهم األلفة
والنصيحة واملودة والرمحة والشفقة علمنا ّ
أن ذلك ِمن مسائل اإلسالم،

ٍ
ُّ
ُ
بقـول ِمن تلك األقـوال ال يوجـب تبديعـ ًا
واألخـذ
حيل النظر فيها،
وال تكفري ًا كام ظهر ُ
مثل هذا االختالف بني الصحابة والتابعني مع بقاء

األلفة واملودة.

ٍ
ُّ
مسألة حدثت فاختلفوا فيها ،فأورث اختال ُفهم يف ذلك التويل
وكل

واإلعراض والتدابر والتقاطع ،وربام ارتقى إىل التكفري علمت ّ
أن ذلك
ليس ِمن أمر الدين يف يشء ،بل جيب عىل ِّ
كل ذي عقل أن جيتنبها،
و ُيعرض عن اخلوض فيها؛ ّ
ألن اهلل رشط يف متسكنا باإلسالم أنا نصبح

يف ذلك إخوان ًا ،فقال تعاىل ﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [آل عمران ،(((»]103 :ثم

((( اجلامع ألحكام القرآن (.)159 /4
((( االنتصار ألصحاب احلديث ص(.)49
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ذكرها قوام السنّة األصبهاين((( ،ثم الشاطبي(((.

ّ
وإن بقاء األلفة واملواالة وإقامة مفهوم األخوة بني السلف الصالح

رغم وجود القتال واالحرتاب فيام بينهم ليؤكد عمق فهمهم أمهية عدم

إقحام اخلالف يف مناحي احلياة العملية ،وإدراكهم الصحيح لرضورة
حتييد القتال عن لوازم األخوة اإليامنية فيام بينهم.
قال يونس الصديف« :ما رأيت َ
أعقل ِمن الشافعي ،ناظر ُت ُه يوم ًا يف

َقيم
مسألة ،ثم افرتقنا ،ولقيني ،فأخذ بيدي ،ثم قال :يا أبا موسى ،أال َي ْست ُ
ٍ
مسألة ؟!»(((.
أن نكون إخوان ًا وإن مل نتفق يف

ويف ضوء ما سبق فإنه ترتتب مسئولي ٌة عظيم ٌة عىل أهل العلم يف
معاجلة اإلرث الثقايف ِمن اخلالفات الفكرية واملنهجية ،والذي فرضته
طبيعة الرصاعات احلركية يف العقود الثالثة املاضية ،ويتحتّم عىل األجيال
املعارصة ِمن أبناء الدعوة اإلسالمية أن ُيدركوا طبيعة املرحلة الراهنة،
ٍ
حفظ لعرى املودة واملحبة ،واأللفة واألخوة.
ِمن

وضح ّ
كل خطأ
«نعم ال بأس أن تُنتقد األقوال ،وتُض ّعف بالربهان ،و ُي َّ

ينجم عنها ،ولكن الذي جيب التوقي منه هو :أن يتشاحن قاد ُة العقول،
ِ
ب ٌ
كل
ويتطاحنوا ويتباغضوا ملا ال يصح أن يكون سبب ًا معقوالً ،وأن َيث َ
((( احلجة يف بيان املحجة (.)243/2
((( املوافقات (.)160/ 5
((( سري أعالم النبالء (.)16/10
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ِ
خمالفه َو ْثب َة الغادر املنتقم ،فيو ّد أن ينكّل به ،أو يمزقه رش ممزق،
عىل

أثرهم مقلدُ هم ،فتصبح األم ُة أعداء متشاكسة ،وأحزاب ًا متنافرة،
فيقتفي َ
ّعصب ّ
الذميم ،الذي مل يتمكن ِمن أمة إال وذهب هبا مذهب
بشؤم الت ّ
ّفرق واالنحطاط ،وأضعف قواها ،وأحاق هبا اخلطوب واألرزاء،
الت ّ
ِ
بالتحاب
فمن الواجب العمل عىل مالشاة الشحناء والشقاق ،والقيام
ّ
واالتفاق»(((.

القاعدة اخلامسة عرش:

عدم ادعاء القطعية يف القضايا االجتهادية

ثمة قضايا فقهية ،ومسائل علمية ،وأطروحات فكرية ،تُثار بني
الفينة واألخرى ،عدّ ها أهل العلم واإلنصاف ِمن املسائل االجتهادية،
وتناولوها بمرونة علمية تامة ،اتسمت باألدب يف التعاطي ،وعدم ا ّدعاء
القطعية ،وناقشوها بني أخذ ٍ
ورد دون تعصب(((.

ٍ
صـواب
قـول بذاتـه مع رفـع شـعار (قويل
فادعـا ُء اختزال احلـق يف
ٌ
ال حيتمل اخلطأ ،وقول غريي خطأ ال حيتمل الصواب) هو ِمن باب
((( تاريخ اجلهمية واملعتزلة ،مجال الدين القاسمي ص (.)97
((( وقد سبق تناول هذه اجلانب من زوايا علمية أخرى يف حمور (أنواع اخلالف وسبل
التعاطي معها) ،ويف مبحث مدى صحة عبارة (ال إنكار يف مسائل اخلالف) ،ينظر ص
( )50و(.)67
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العصبية املقيتة ،والتي تُذكي نار اخلالفاتَ ،أما لو كانت يف املسائل

الرشعية ذات الداللة القطعية ،ملا حصل هنالك إشكال ،لكن حديثنا
متوج ٌه إىل القضايا االجتهادية ،والتي يتسع فيها اخلالف والنقاش،
ّ

رحبة فسيحة ،اتسعت جلميع األطياف ،وأبى
والساحة العلمية ساحة ْ

ي ّجروا واسع ًا.
املتعصبون -وإن لبسوا لبوس العلم -إال أن ُ َ

وإن بعض ما تشهده الساحة من خالفات منشؤه ّ
ّ
أن «كثري ًا ِمن الناس
ينسبون ما يقولونه إىل الرشع ،وليس ِمن الرشع ،بل يقولون ذلك :إما
جهالً ،وإما غلط ًا ،وإما عمد ًا وافرتا ًء»(((.

ٍ
العتبار معني دون وجود دليل
فرتجيح طالب العلم أحدَ األقوال

ٍ
ٍ
خيوله
رصيح
صحيح يف املسائل االجتهادية التي اختلف فيها العلامء ،ال ّ

أن ُيطلق عىل الرتجيح الذي اختاره أنه حكم اهلل تعاىل ،ويف هذا يقول
جيوز أن يقول لِا َأ ّدا ُه إليه اجتها ُد ُه ومل َي ْظ َف ْر فيه بنص
ابن القيم« :ولكن ال ُ
عن اهلل ورسولهَّ :
إن اللَّ حرم كذا ،وأوجب كذا ،وأباح كذا ،وإِ َّن هذا هو
حكم اهلل»(((.

يصور اخلالف للقارئ يف املسألة االجتهادية التي
وبعض الباحثني ّ

رصاع بني احلق والباطل ،واالنتصار هلا انتصار هلل
تناوهلا البحث بأنه
ٌ
((( جمموع الفتاوى (.)366/35
((( إعالم املوقعني (.)35/1
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ورسوله  ،مع التشنيع عىل املخالف ،وعقد مناط الوالء والرباء ،بل

رجح قو َله ،ويف حقيقة األمر ال تعدو املسألة أن
وصحة املعتقد عىل َمن ّ

تكون يف دائرة الراجح واملرجوح ،والصواب واخلطأ ،وليس اهلدى

والضالل ،فض ً
ال عن اإليامن والكفر!.
ِ
ثار كل عا ٍم مسألة عدد ركعات الرتاويحِ ،من
أليس من املؤسف أن ُي َ
ّ
خالل ٍ
وكأن أهل التعصب
هنج جد ٍيل ِصف ،و ُي ّثر ُب فيها عىل املخالفني،
ُأوتوا عل ًام مل يؤته كبار علامء األمة ،وكان ِمن املفرتض أن تُعطى هذه
املسائل حجمها الطبيعي دون املبالغة والتثريب ،وتتسع فيها الصدور

لتعدد اآلراء ،وتلني فيها القلوب ،كام النت قلوب الركّع السجود يف قيام

الصاعات،
رمضان ،وبقيت قلوب املتعصبني يف ُ َ
حم اخلالفات ،ونار ّ
يرتبصون الدوائر فيمن زاد أو أنقص يف عدد ركعات القيام ،لِ ُي ْهدُ وه

شهاد ًة بالتبديع ،ممهورة بختم التعصب األعمى!.

ومثل هذه اخلالفات تكون عادة عىل حساب جانب الروحانيات،

وخشية القلب ،ونقاء الروح ،فبدل أن ختضع القلوب خلالقها ،وتنكرس

لبارئها ،راجي ًة منه أن يتقبل صيامها وقيامها ،انقلب حال بعضنا يف شهر
ٍ
جدل فوضوية ،واقعها التعصب املقيت ،وإن
القرآن إىل إنشاء ساحات

لبست لبوس الدليل!.

عندما نوقن ّ
احلق ،ونعود بذاكرتنا إىل
أن اآلخر قد حيمل جز ًءا ِمن ّ
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مرحلة الرساب العلمي الذي طرأ عىل احلراك الثقايف يف بعض مراحله
السابقة ،ندرك يقين ًا أننا أفنينا جز ًءا ِمن أعامرنا يف قضايا أسهمت وبشكل
دور
جذري يف تأجيج الرصاعات الفقهية والفكرية واحلركية ،وكان هلا ٌ

سلبي يف تفريق الصفوف كوهنا مل تربز كظاهرة علمية إجيابية تُغذي الفكر

اإلسالمي واحلراك العلمي.
ولعل ِمن األنسب أن نتدارك أخطاءنا الثقافية والتي مرت هبا
ٍ
مرحلة من مراحل احلراك الثقايف السلبي يف
الصحوة اإلسالمية يف

العقدين املاضيني ،ضمن أنامط مؤسسية أو فردية أو علمية ،اتسمت
كمرحلة باالستبداد الفكري النسبي ،والتي مل َت ِن منه املدارس العلمية
والفكرية إال مزيد ًا ِمن التفرق والتنازع!!.

وإن عىل املدارس العلمية واملحاضن الرتبوية أن تسري ضمن خطني

متوازيني يف مسريهتا الرتبوية املباركة:

أوهلام :أن تُريب أجياهلا عىل تقدير جيل الصحوة األول ِمن الشيوخ

واملربني الفضالء ،والذين أسهموا يف يقظة األمة اإلسالمية يف مرحلة ما
بعد سقوط الدولة العثامنية ،وأكملوا مسريهتا إىل وقتنا احلايل.

وثانيهام :أن ُت َق ِّو َم أخطاءها يف إطار املراجعات ملسرية احلركة
اإلسالمية ،يف ّ
ظل املعطيات املستجدة ،وأن تريب النشء واألجيال

عىل فهم املكون اآلخر ،وكيفية االلتقاء معه ،ولتوقن ّ
أن مرحلة التلقني
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بأحاد ّية الصواب واختزاله؛ مرحل ٌة جيب أن نتخطاها يف واقعنا الرتبوي
والعلمي ،ليحل حملها مفهوم التكامل والرشاكة ،ووحدة اهلدف ،وتعدد
الرؤى ضمن حمد ّدات اإلطار الرشعي.

ّ
إن منهج (القطعية والعصمة) لألطروحات اخلالفية االجتهادية

ضمن تيارات العمل اإلسـالمي جيب أن تنصهر يف بوتقة (األمـة
الواحـدة) وأال ُيعطى مصطلح القطعية والعصمة إال للمنهج واملبادئ

والقيم اإلسالمية واحلقائق الرشعية ،كمفهوم الوحدة اإلسالمية
واالعتصام بالكتاب والسنة  ،..وتفعيل ذلك عرب الرؤى الرتبوية
واملنهجية التي تتخذ ِمن احلاضنة السنية مرتكز ًا جمتمعي ًا عام ًا ،بدالً ِمن

ُخ ٍ
االنغالق عىل (ن َ
ب) معينة أثبتت األزمات التي مرت هبا األمة أن
بعض تلك (الن َُخب) أسست ِمن حيث ال تدري لفجوة بني مكونات
األمة الواحدة!!.

أن تُسهم املرحلة احلالية يف ٍ
إنّنا ما زلنا نأمل ْ
مزيد ِمن اجلهود املخلصة
إلنضاج مبادرات فكرية جريئة ،يقودها ُ
جيل الشباب ِمن تيار الصحوة
العام ،يف ُخطى ٍ
ثابتة عادلة ،حتفظ للمدارس اإلسالمية قدرها يف تأسيس
ً

الصحوة اإلسالمية املباركة ،ودورها يف نرش الدعوة اإلسالمية ،واحلفاظ

عىل هوية األمة املسلمة ،ويف املقابل تدعوها إىل مراجعات شاملة صادقة
يف ٍ
كثري من املفاهيم واألطروحات ،والتي ُمنحت هلا العصمة والقطعية،
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ٍ
أبعاد اجتهادية.
وهي ال تعدو أن تكون جانب ًا ذا

وما زلنا نرقب ذلك اليوم الذي نقود فيه تلكم املبادرة اجلريئة ،والتي

نمتلك عندها القدرة عىل إجياد امل َلكة العلمية يف تق ّبل اآلخرين ضمن

الضوابط الرشعية ،كتلك التي قادها إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه
ٍ
جعفر
اهلل يف احلادثة املشهورة مع املنصور ،حيث يقول« :ملا حج أبو
فدخلت عليه فحدَّ ْث ُت ُه ،وسألني فأج ْب ُت ُه ،فقال :إين قد
املنصور دعاين،
ُ

عزمت أن آمر بِ ُكتُبِك هذه التي وضعتها -يعني املوطأَ -ف ُين َْسخ ن َُسخ ًا،
ُ
ٍ ِ
ثم أبعث إىل ّ
ره ْم أن
كل
مرص من أمصار املسلمني منها نسخة ،وآ ُم ُ
يعم ُلوا بام فيها ال َي َت َعدَّ َ
ون إىل غريه ,ويدَ عون ما سوى ذلك ِم ْن هذا العلم
ِ
املحـدَ ِ
رأيت َأ ْص َل العلـم رواي َة ِ
لمهم .فقلـت:
ث؛ فإين
ُ
أهل املدينة وع َ
ُ
وس ِم ُعوا
يا أمري املؤمنني ،ال َت ْف َع ْل؛ فإن الناس قد َس َب َق ْت إليهم
أقاويلَ ،
ٍ
رواياتَ ،
وأخ َذ ك ُُّل قو ٍم بام سبق إليهم ،وعملوا به،
ور َووا
أحاديثَ ،
ودانوا به ِمن اختالف الناس أصحاب رسول اهلل  وغريهمَّ ،
وإن

اختار ك ُُّل أهل
ّاس وما هم عليه ،وما
عم ا ْع َت َقدُ و ُه شديدٌ َ ،فدَ ِع الن َ
َ
َر َّد ُهم َّ
ألمرت به»(((.
طاوعتَني عىل ذلك
ُ
بلد ألنفسهم ،فقالَ :ل َع ْمري لو َ
***
((( جامع بيان العلم وفضله ( ،532/1برقم.)870
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َ ِ
ـمـة
اخلـات َ
ندا ٌء ِمن القلب إىل القلب ْ
بأن تتصاىف القلوب ،وتتسامى العقول،
ونحفظ املودة واإلخاء ،ونضبط اخلالفِ ،من خالل تفعيل القيم
واآلداب املرعية ،وأن نعتني باملشرتكات املنهجية فيام بيننا.

مطلب
إننا بطبيعة احلال ال ندعو إىل نبذ اخلالف بأنواعه مطلق ًا فهذا
ٌ

يتعارض مع السنن الكونية واحلقائق الرشعية ،وإنام ندعو إىل نبذ اهلوى
والتعصب ،وأن نرتقي بخالفاتنا ِمن جمرد املعرفة إىل تفعيل القيم
واألخالق .

ولندرك ّ
أن ِمن أهم أسباب اهلزيمة التنازع واالختالف مصداق ًا لقول

اهلل تعاىل ﴿ :ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [األنفال.]46 :

َبت تارخيها
إننا أمام مسؤولية تارخيية يف هذه الثورة املباركة التي َكت ْ

بالدم القاين عىل ثرى بالد الشام ،وهي مسئولية أمام اهلل تبارك وتعاىل
أوالً ،ثم أمام ال ُث ّلة املكلومة يف دمائها وأعراضها وأمواهلا وفلذات

ضحت بأغلب ما متلك ،بينام يرفض بعض القادة أن
أكبادها ،والتي ّ
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يضعوا خالفاهتم وراءهم ظهري ًا.

ثم نتساءل ملاذا تأخر النرص؟
لعلنا نجد نزر ًا ِمن حيثيات اإلجابة عىل هذا السؤال يف دموع األيتام،

ورصخات الثكاىل ،وأنني املعتقلني يف أقبية سجون الباطنية.

وإن إك َْرا َمنا ملن اختارهم اهلل تعاىل إىل جواره يف هذه الثورة املباركة،

والوفاء هلم ،ال يكون بمجرد وضع الفتات تشري إىل ذكرى رحيلهم،
حق اإلكرام ِمن خالل
والتباكي عىل منجزاهتم ،وإنام يكون إكرامهم َّ
وحدة الصف ،ومجع الكلمة ،والتعايل عن اخلالفات ،ونبذ اهلوى
والتعصب ،ولني اجلانب فيام بيننا.

ولنتمثل ما قاله الشاعر هباء الدين زهري:

احلديث الذي جرى  ..وال َس ِم َع الوايش َ
َ
بذاك وال َدرى
تعا َلوا بنا نطوي

الرضا  ..وحتى ّ
كأن ال َعهدَ ل ْن َي َت َغ ّيا
تعا َلوا بنا حتى نعو َد إىل ِّ
وال تَذكُروا َ
كان َب ْينَنا  ..عىل أ ّن ُه ما َ
ذاك الذي َ
ْب ف ُيذك ََرا
كان َذن ٌ

الرمح ُن َمن َ
منكـم  ..فال َ
الغدر الذي َ
كان أغدَ َرا
كان
نسـبت ُْم لنا
أخذ ّ
ُ
َ
القـال ِ
ِ
والق ِ
طال َ
يل َبيننـا  ..وما َ
لقد َ
الرشح إالّ ليقرصا
ذاك
رش ُح
ُ
طال ْ
متى جيمع الرمحن شميل بقربكـم  ..ويصفو لنا ِمن ِ
عيشنا ما تكدّ را
ُ
ُ
ْ
منكـم
سأذكر إحسان ًا تقـدَّ َم
ُ
ُ

..

ُ
وأترك إكرام ًا ل ُه ما تأخرا
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ِ
تاريـخ املح ّبــة بيننــا  ..عفا اهللُ عن َ
ُ
العتاب الذي جرى
ذاك
ِمـن اليـو ِم
ِ
فكـم ٍ
بـات بيننـا ِ ..من األُ ِ
ب الك ََرى
ليلـة بتنـا
وكـم َ
نسى به ط ِّي ُ
نس ما ُي َ
ْ
ْ
ُ ِ
(((
ِ
ُ
مر النَّسي ِم إذا رسى
ّفوس ِمن ا ُملنى ..
أحاديث أحىل يف الن
وألطف من ّ
اللهم امجع كلمتنا ،ووحد صفوفنا ،وو ّثق رابطة األخوة واملودة فيام
ٍ
رصاط
احلق بإذنِك إنك هتدي من تشا ُء إىل
ُلف فيه ِمن ِّ
بيننا ،واهدنا ملا اخت َ

مستقيم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله اال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

***

((( ديوان هباء الدين زهري ،ص (.)129
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فهــرس املراجــع
م

املحتوى

1

اإلبانة الكربى ،عبيد اهلل ابن َب َّطة العكربي ،حتقيق :رضا معطي وآخرون ،دار الراية
للنرش والتوزيع ،الرياض.

2

آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مجع وتقديم الدكتور :أمحد طالب اإلبراهيمي،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1997م.

3

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام ،أمحد بن إدريس
القرايف ،عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة
الثانية 1416 ،هـ  1995 -م.

4

إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة ،بريوت.

5

االستقامة ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1403 ،هـ.

6

األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1411 ،ه1990 -م.

7

االعتصام ،إبراهيم بن موسى الغرناطي ،الشاطبي ،حتقيق :سليم اهلاليل ،دار ابن
عفان ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1412 ،ه1992-م.

8

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد إبراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991-م.

9

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد الفقي ،مكتبة
املعارف ،الرياض.

155

10

االقتصاد يف االعتقاد ،حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق :عبد اهلل اخللييل ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2004 -م.

11

اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،
حتقيق :د .نارص العقل ،دار عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة السابعة1419 ،هـ1999-م.

12

االنتصار ألصحاب احلديث ،منصور بن حممد املروزى السمعاين ،حتقيق :حممد بن
حسني اجليزاين ،مكتبة أضواء املنار ،السعودية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1996 -م.

13

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهلل عنهم،
يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

14

اإلنصاف يف التنبيه عىل األسباب التي أوجبت االختالف بني املسلمني ،عبد اهلل بن
حممد البطليويس ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1403هـ.

15

أنوار الربوق يف أنواء الفروق (الفروق) ،أمحد بن إدريس القرايف ،عامل الكتب.

16

أيعيد التاريخ نفسه،؟ دراسة ألحوال العامل اإلسالمي قبل صالح الدين ،مقارنة مع
تارخينا املعارص ،د .حممد العبدة ،املنتدى اإلسالمي ،لندن ،الطبعة الثالة1419 ،هـ-
1999م.

17

البحر املحيط يف أصول الفقه ،حممد بن عبد اهلل الزركيش ،دار الكتبي ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1414 ،هـ1994 -م.

18

البداية والنهاية ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عيل شريي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408هـ1988-م.

19

البيان والتبيني ،عمرو بن بحر اجلاحظ ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،طبعة1423 :هـ.

20

تاريخ اجلهمية واملعتزلة ،مجال الدين القاسمي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل1399 ،هـ1979 -م.
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21

حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد (تفسري التحرير
والتنوير) ،حممد الطاهر بن حممد بن عاشور ،الدار التونسية للنرش ،تونس1984 ،م.

22

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،عياض بن موسى اليحصبي ،حتقيق مجاعة ،مطبعة
فضالة ،املحمدية -املغرب ،الطبعة األوىل.

23

التعريفات ،عيل بن حممد اجلرجاين ،حتقيق :مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية
بريوت ،الطبعة األوىل 1403هـ 1983-م.

24

تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :حممد حسني
شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

25

تلبيس إبليس ،عبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1421هـ2001 ،م.

26

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي،
حتقيق :مصطفى العلوي ,وحممد البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب ،طبعة عام 1387هـ.

27

جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي) ،حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ2000-م.

28

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حدي ًثا من جوامع الكلم ،عبد الرمحن بن أمحد بن
رجب ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،وإبراهيم باجس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
السابعة1422 ،هـ2001-م.

29

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه
(صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق :حممد زهري النارص ،ترقيم:
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
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30

اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) ،حممد بن أمحد القرطبي ،حتقيق :أمحد
الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ-
1964م.

31

حتى ال تكون فتنة ،أ .عمر عبيد حسنة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1415هـ1994 -م.

32

احلجة يف بيان املحجة ،إسامعيل بن حممد األصبهاين ،قوام السنة ،حتقيق :حممد بن ربيع
املدخيل ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة الثانية1419 ،هـ 1999 -م.

33

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،املؤلف :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،أبو نعيم ،دار
الفكر ،بريوت ،طبعة 1394هـ 1974 -م.

34

اخلالف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه ،حسن بن حامد العصيمي ،دار ابن
اجلوزي ،الدمام ،الطبعة األوىل 1430ه.

35

خواطر يف الدعوة ،د .حممد العبدة ،املنتدى اإلسالمي ،لندن ،الطبعة الثالثة،
1418هـ1997 -م.

36

ديوان هباء الدين زهري ،دار صادر ،دار بريوت ،طبعة 1383ه1964 -م.

37

ذم الكالم وأهله ،عبد اهلل بن حممد اهلروي ،حتقيق :عبد الرمحن الشبل ،مكتبة العلوم
واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1998-م.

38

زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

39

زاد املهاجر إىل ربه (الرسـالة التبوكـية) ،حممد بن أيب بكـر ابن قيم اجلـوزية ،حتقيق:
د .حممد مجيل غازي ،مكتبة املدين ،جدة.

40

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص الدين بن
نوح األلباين ،دار املعارف ،الرياض ،الطبعة األوىل1412 ،هـ1992 -م.
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41

سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث األزدي ،حتقيق :ش َعيب األرنؤوط ،حممد بليل ،دار
الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة األوىل1430 ،هـ2009-م.

42

سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :أمحد شاكر ،وآخرون ،مطبعة
مصطفى البايب احللبي ،مرص ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975-م.

43

السنن الصغرى للنسائي (املجتبى من السنن) ،أمحد بن شعيب اخلراساين ،النسائي،
د .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية،
1406هـ1986 -م.

44

السنن الكربى ،أمحد بن شعيب اخلراساين ،النسائي ،حتقيق :حسن عبد املنعم شلبي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ2001 -م.

45

سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور اجلوزجاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
الدار السلفية ،اهلند ،الطبعة األوىل1403 ،هـ 1982-م.

46

سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1405 :هـ1985-م.

47

شجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألعامل ،عز الدين بن عبد السالم
املقديس ،حتقيق :أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1424هـ2002 -م.

48

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،هبة اهلل بن احلسن الاللكائي ،حتقيق :د .أمحد
الغامدي ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة الثامنة1423 ،هـ2003-م.

49

السياسية املثرية للجدل،
رشح التوصيات اخلتامية لندوة رؤي ٌة رشعي ٌة يف املصطلحات ّ
هيئة الشام اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1438هـ2017 -م.

50

رشح القواعد الفقهية ،أمحد بن حممد الزرقا ،تصحيح وتعليق :مصطفى أمحد الزرقا،
دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية1409 ،هـ1989 -م.
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51

شعب االيامن ،أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :د.عبد العيل عبد احلميد حامد ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،والدار السلفية ،بومباي ،الطبعة األوىل1423 ،هـ 2003 -م.

52

الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي ،حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبيل ،حتقيق :عقيل
بن حممد اليامين ،مؤسسة الريان ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ2003 -م.

53

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان التميمي ،ال ُبستي ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،الطبعة الثانية1414 ،ه1993 -م.

54

الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،
حتقيق :عيل بن حممد الدخيل اهلل ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.

55

طبقات احلنابلة ، ،حممد بن حممد ابن أيب يعىل ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،دار املعرفة،
بريوت.

56

الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعارصة ،د .عبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة الثانية 1413هـ1992 -م.

57

فضائل القرآن ،القاسم بن سالّم اهلروي ،حتقيق :مروان العطية ،دار ابن كثري ،بريوت،
الطبعة األوىل1415 ،هـ 1995-م.

58

فقه االختالف مبادئه وضوابطه ،حممد أنيس اخللييل ،املكتبة العرصية ،القاهرة.

59

فقه االئتالف ،قواعد التعامل مع املخالفني باإلنصاف ،حممود حممد اخلزندار ،دار طيبة
للنرش والتوزيع ،الرياض.

60

فقه الرد عىل املخالف ،د .خالد بن عثامن السبت ،مركز املصادر ،جدة ،الطبعة األوىل،
1429هـ2008 -م.

61

الفقيه واملتفقه ،أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،حتقيق :عادل بن يوسف الغرازي ،دار
ابن اجلوزي ،الدمام ،الطبعة الثانية1421 ،هـ.

62

يف ظالل القران ،سيد قطب ،دار الرشوق ،القاهرة.
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63

قاعدة يف اجلرح والتعديل ،عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،حتقيق :د .عبد الفتاح
أبو غدة ،دار البشائر ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1410 ،هـ1990 ،م.

64

قواعد األحكام يف مصالح األنام ،عبد العزيز بن عبد السالم ،علق عليه :طه سعد،
مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.

65

الكواكب الدرية يف مدح خري الربية (الربدة) ،حممد بن سعيد البوصريي.

66

كيف نختلف؟ د .سلامن بن فهد العودة ،مؤسسة اإلسالم اليوم ،الرياض ،الطبعة
األوىل 1433هـ.

67

جملة املنار ،حممد رشيد رضا.

68

جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،مجع :عبد الرمحن بن قاسم ،جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية1416 ،هـ1995-م.

69

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق:
حممد البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1416 ،هـ1996-م.

70

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2001 -م.

71

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
(صحيح مسلم) ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

72

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد الفيومي ،مكتبة لبنان ،بريوت.

73

املصنف ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املجلس
العلمي ،اهلند ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.

74

املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.
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75

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة1419 :هـ1998 -م.

76

مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ،د .عبدالكريم بكار ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
الثانية.

77

مقدمة يف أسباب اختالف املسلمني وتفرقهم  ،د .حممد العبدة  ،وآخرون ،دار األرقم،
الكويت ،الطبعة الثانية 1406هـ1986 -م.

78

املنثور يف القواعد الفقهية ،حممد بن عبد اهلل الزركيش ،وزارة األوقاف الكويتية،
الطبعة الثانية1405 ،هـ1985 -م.

79

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج (رشح النووي) ،حييى بن رشف النووي ،دار
إحياء الرتاث العريب-بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.

80

املوافقات ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،حتقيق :مشهور آل سلامن ،دار ابن عفان،
الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.

81

ندوة :املصطلحات السياسية املثرية للجدل ،مركز احلوار السوري

82

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي ،عبد اهلل بن
يوسف ب الزيلعي ،حتقيق :حممد عوامة ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش ،بريوت،
الطبعة األوىل1418 ،هـ1997-م.
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١٤٣٩

ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب

٢٠١٧م

ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺎﻤل ﺑﻨﺎء وﺣﺪة اﻟﺼﻒ اﳌﺴﻠﻢ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺘﴩذم ،وﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﺟﺘﺎﻤع اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وإدراك اﳌﺸﱰﻛﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻦﻴ اﻷﻃﻴﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻃﺮق
اﺳﺘﺜﺎﻤرﻫﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ،ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وإﺳﻬﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وإﺿﺎءات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﻮل أدب اﻟﺨﻼف ،ﻋﻠّﻬﺎ أن ﺗﻌﺰز اﻟﺮواﻓﺪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف واﺣﺘﻮاﺋﻪ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﺮﻴﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أراد ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ أن
ﺗ ُﻜﻤﻞ ﻣﺴﺮﻴﺗﻬﺎ ،وﻟﻸﻣﺔ أن ﺗﻌﻠﻮ ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﺎ ،وﻟﻠﺼﻒ اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﻮﺣﺪ ﺻﻔﻮﻓﻪ ،ﻟﻴﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻫﻠﻜﺔ اﻟﺘﻔﺮق،
ﺠﺞ ﺑﺤﺎر اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وﻏﻤﺮﺗﻬﺎ.
وﻓﺸﻞ اﻟﺘﻨﺎزع  ،وﻟ ُ
وﴏﺧﺔ ﻧﺬﻳﺮ ﺑﺄن ﻤﺛﻦ اﻟﺘﻨﺎزع ﺳﺘﺪﻓﻌﻪ اﻟﺠﺎﻤﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ ،وﻤﺗﺎﺳﻜﻬﺎ ،وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪد
ﺳﺠﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق أو اﻟﻀﻤﻮر اﳌﺮﺣﲇ ،ﻓﺠﻬﻮد اﳌﺼﻠﺤﻦﻴ ﰲ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺑﺨﻄﻰ ﻣﺘﺜﺎﻗﻠﺔ ،رﻏﻢ ﻗﺴﻮة اﳌﺸﻬﺪ
ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ،ﻻ ﺗﺰال ﻤﺗﴚ
ً
اﻟﺪﻣﻮي اﻟﻴﻮﻣﻲ.
ﺄﻰﺗ إﻻ ﻋﱪ ﻗﻨﻄﺮة اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺼﺎدﻗﺔ؛ واﻻﺋﺘﻼف اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻟﻴﺲ ﻋﱪ
وﻣﻨﺎﺷﺪة ﴏﻳﺤﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﴫ ﻻ ﻳﺘَ ّ
ﻣﺼﺎﻟﺤﺎت ﻫﺸّ ﺔ ،وﻣﺒﺎدرات ﺷﻜﻠﻴﺔ ،وﻛﻴﺎﻧﺎت ﺟﺒﻬﻮﻳﺔ ،اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺟﺴﺎد ،واﻓﱰﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻠﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
وﻧﺪاء ﻫﺎدف ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ،ﺑﺄن ﺗﺘﺼﺎﰱ اﻟﻘﻠﻮب ،وﺗﺘﺴﺎﻣﻰ اﻟﻌﻘﻮل ،ﻟﺤﻔﻆ اﳌﻮدة واﻹﺧﺎء ،وﺿﺒﻂ
اﻟﺨﻼف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ واﻵداب اﳌﺮﻋﻴﺔ ،ﻟﺮﻨﺗﻘﻲ ﺑﺨﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ
واﻷﺧﻼق ،ﻓﺈن ﺟﺎﻤل اﻟﻌﻠﻢ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻞ.

